Vacature (Meewerkend) Voorman GWW
Vakgebied: Civiele techniek
Locatie: Arnhem
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 3-5 jaar
Nummer: 1420089

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Voor een grote regionale opdrachtgever, welke actief is binnen alle facetten van de GWW en de Infra zijn wij op zoek
naar een gedreven meewerkend voorman. Met bijna 50 werknemers in dienst betreft het een leuke regionale speler in
het oosten van het land. Duurzaam kwaliteitsbeheer en vakkundige inrichting van de openbare ruimte zijn kenmerken
van deze organisatie. Daarnaast heerst er een prettige bedrijfscultuur, waarbij ze volledig inzetten op de kennis en
kunde van de medewerkers. Wil jij werken aan toonaangevende projecten in de GWW en infra en hecht jij veel
waarde aan kwalitatief goed werk, solliciteer dan direct!
Functieomschrijving
Je bent en voelt je verantwoordelijk voor de uit te voeren onderhouds- en aanlegwerkzaamheden
Leiding over groep collega's en/of onderaannemers
Voortgang bewaken en bijspringen waar dat nodig is
Rapporteren en vergaderen met/aan uitvoerder en projectleider
Kansen benutten binnen de uitvoering van projecten
Dagelijkse beheer van planning en resultaten
Begeleiden van onderaannemers
Functie-eisen
Minimaal een MBO diploma richting groen/gww/infra
Enige kennis van RAW
Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie
In het bezit van een VCA diploma
Rijbewijs B
Flexibele en leidinggevende capaciteiten
Aanbod
Goed salaris (boven marktconform)
Prima secundaire arbeidsvoorwaarden
Mogelijkheid om je persoonlijke en vakinhoudelijke kwaliteiten te ontwikkelen
Werken voor een toonaangevende organisatie in een prettige werkomgeving
Mogelijkheid tot auto van de zaak
Interne doorgroeimogelijkheden
Ben je geïnteresseerd geraakt in bovenstaande vacature en wil je eerst het één en ander bespreken alvorens te
solliciteren? Neem dan contact op met Lars van Schooten per mail of telefoon. Uiteraard ben ik ook bereikbaar via
LinkedIn. Ik kom graag in contact met jou om het inhoudelijk te bespreken en bij interesse een afspraak te maken ter
kennismaking. Een afspraak buiten kantoortijden is mogelijk bij ons op kantoor of een locatie bij jou in de omgeving.
Vanzelfsprekend worden alle contacten discreet behandeld.

Lars van Schooten
Sr. Adviseur Civiele Techniek
l.vanschooten@eminentgroep.nl
06 - 41 60 77 70
Nu Solliciteren
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