UITVOERDER
VERANTWOORDELIJK | PROJECTBEGELEIDING VAN A TOT Z | BETROKKEN

Bij Leenhouts’ Aannemings-Bedrijf zijn we op zoek naar een Uitvoerder.
Je geeft leiding en maakt en bewaakt de planning en het budget. Hierbij
zie je toe op veiligheid en kwaliteit en dat alles zo efficiënt mogelijk
verloopt. Tevens ben je de contactpersoon voor opdrachtgever,
onderaannemers en je collega's. Je signaleert en verhelpt knelpunten in
het proces en bij alle partijen. Bij Leenhouts hebben we een breed scala
aan opdrachten en opdrachtgevers waar jij jouw passie in kwijt kan.

VIND JE PLEK BIJ LEENHOUTS
Met een bedrijfsgrootte van ongeveer 50 mensen, inclusief
kantoormedewerkers, is Leenhouts een middelgroot aannemingsbedrijf
met korte lijnen en persoonlijke communicatie. Er heerst een familiale
werksfeer met betrokken, gedreven en leergierige mensen uit de streek.
Je werkt bij ons nauw samen met alle afdelingen en doet hierdoor
kennis op over alle facetten van ons vakgebied. Je krijgt veel
handelingsvrijheid en verantwoordelijkheid en bent van grote waarde
voor ons bedrijf.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
Een platte organisatie met korte lijnen en veel betrokkenheid;
Allround werkzaamheden door een breed scala aan opdrachten en
opdrachtgevers;
Een betrokken team met collega’s die graag met je meedenken;
Veel verantwoordelijkheid en handelingsvrijheid;
Een gezellige werkfamilie met open communicatie;
Een passend salaris afhankelijk van je leeftijd, opleiding en
ervaringen;
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

WAT NEEM JE MEE?
Jouw hart gaat sneller kloppen van het vak en de branche;
Je bent georganiseerd, gestructureerd en denkt altijd een stap
vooruit;
Je bent flexibel en kunt snel schakelen waar nodig;
Je staat sterk in je schoenen en denkt in oplossingen;
Je hebt een MBO of HBO bouwkundige opleiding afgerond;
Je hebt je VCA VOL diploma of bent bereid om deze te halen.

GELIJK DOORPAKKEN!
Geen dag is hetzelfde en jij hebt de touwtjes in handen, maar durf
jij die uitdaging prima aan? Reageer dan snel door een mailtje te
sturen t.a.v. Giel-Jan de Neve naar info@leenhoutsoostburg.nl.
Nog niet alle kennis en vaardigheden in huis hebben is niet
essentieel, het willen leren wel! Ben jij benieuwd of Leenhouts voor
jou de juiste plaats is, neem dan contact met ons via bovenstaand
e-mailadres en dan bekijken we samen de mogelijkheden.

