GEZOCHT:
Uitvoerder (verbouw, onderhoud en service)
voor Aannemersbedrijf W.J. Haafkes en Zonen B.V.
Wat ga je doen?
Wil jij je continu blijven ontwikkelen en graag werkzaam zijn binnen een innovatief bouwbedrijf? Bij Haafkes krijg je
nu de kans om als uitvoerder een belangrijke rol te vervullen op de afdeling verbouw, onderhoud en service. Je werkt
nauw samen met de directie en de werkvoorbereiding. Je geeft leiding aan de bouwplaatsmedewerkers en draagt
zorg voor de totale project(bege)leiding van één of meerdere bouwprojecten. Onze projecten kenmerken zich door
een grote afwisseling in aantal, omvang en soort van het bouwproject. Naast het eigen bouwplaatspersoneel stuur je
ook de onderaannemers aan en roep je materialen af. Hierbij is het bewaken van de planning een essentieel
onderdeel.

Je taken (onder andere):
•
•
•
•
•
•
•
•

Coachend leiding geven aan de bouwplaatsmedewerkers
Aanspreekpunt voor de opdrachtgever
Verzorgen van de complete inkoop voor de projecten samen met de werkvoorbereiding
Financiële en technische projectbewaking
Verzorgen en bewaken van de planning(en)
Begeleiden van bouwteam projecten (i.s.m. de directie)
Adviseren van de calculator inzake bouwmethode, planning en dergelijke
Draagt zorg voor nazorg en afwikkeling klachten

Wij vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vooropleiding (minimaal) MBO niveau
Ruime ervaring als uitvoerder in de (klein)bouw
Aantoonbare leidinggevende capaciteiten, zoals
Samen werken en helder communiceren
Motiverend en coachend
Proactieve en positieve levenshouding
Cijfermatig en administratief sterk
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
Flexibiliteit
VCA VOL certificaat

Wij bieden:
Voor enthousiaste kandidaten is dit dé mogelijkheid om deel uit te komen maken van een professioneel familiebedrijf
waarin aandacht is voor de medewerkers en hun ontwikkeling. Wij bieden je de kans om jezelf te ontwikkelen op een
belangrijke positie binnen ons bedrijf met uitzicht op een vast dienstverband en een marktconform salaris.
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel, stuur dan je motivatiebrief met cv naar m.wiggers@haafkes.nl, ter attentie
van Mireille Wiggers.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst!

www.haafkes.nl

