Vacature Aankomend Dakdekker
Vakgebied: Bouwkunde
Locatie: Asten
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1421322

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Dit bedrijf is een echte dakspecialist. Wil jij opgeleid worden tot dakmonteur en doorgroeien tot specialist? Dan is dit
bedrijf ideaal voor jou. Het is een typisch familiebedrijf. Waar blijkt dat dan uit? Het is een organisatie zonder drempels
en waar de deuren altijd open staan. Een dagelijks praatje met monteurs, projectleiders of de directie, het hoort er
allemaal bij. Het is een organisatie met een wij-gevoel. Monteur, calculator of projectleider, iedereen is hier net zo
belangrijk en onmisbaar. Eén team, één taak!
En wat doe je dan precies als team? Gezamelijk realiseer je de mooiste daken. Van vlakke tot hellende daken, van
lood tot zinwerken en van groene tot solardaken. Het is een innovatief bedrijf dat op zoek is naar fris personeel.
Past dit bedrijf bij jou? Solliciteer dan direct!
Functieomschrijving
Ben jij jong, leergierig en sta je te popelen om echt als vakman aan de slag te gaan? Dan is de functie van Dakdekker
iets voor jou. Als dakdekker ben jij samen met het team verantwoordelijk voor het creëren van de meest mooie en
functionele daken in de regio Brabant. Dit is een serieus vakgebied waar jij op veel verschillende locaties met diverse
mensen aan de slag zal gaan. Denk maar zo: Elk gebouw heeft een dak boven het hoofd (nodig)!
Als dakdekker hou jij je bezig met de volgende werkzaamheden:
Uiteraard met jouw eigen veiligheid
Het maken van kwalitatief goede daken
Het controleren van veilige werkzaamheden
Meedenken in uitvoeringsmethoden
Overleg met voorman en/of projectleider
Functie-eisen
Om in aanmerking te komen voor deze functie beschik jij over het volgende:

Met stip op nummer één: leergierigheid. Of je nou timmerman bent of net uit school komt en beschikt over twee
rechterhanden, je bent in de run voor dakspecialist. Hiervoor wordt jij volledig intern opgeleid
Daadkracht en doorzettingsvermogen zijn van belang. Waar een wil is, is een weg!
Je bent je bewust van veilig werken op hoogte. Hoogtevrees komt in jouw woordenboek niet voor
Aanbod
Voor jouw inzet krijg je het volgende:
Uiteraard een goed marktconform salaris
Veel mogelijkheden in opleiding en ontwikkelingsmogelijkheden
Een organisatie dat open-minded is, onderscheidend van de rest
Wil jij meer weten over deze organisatie? Aarzel dan niet om hierover contact op te nemen.

Mitchell Spier
Adviseur Bouw
m.spier@eminentgroep.nl
06 - 48 60 79 80
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