(Voorman) Timmerman (fulltime)
Als meewerkend voorman fungeer je als spin in het web. Je bent het aanspreekpunt voor collega's en
klanten. Enerzijds ben je bezig met de aansturing, planning en coördinatie en anderzijds voer je taken
op de werkvloer uit. Zie jij het als een uitdaging om als meewerkend voorman de rust te bewaren in een
hectische omgeving? Dan hebben wij de uitdaging voor jou.
Tot jouw taken zal onder andere behoren:
• Het leiding geven aan een klein team;
• Het zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden.
Functie-eisen
• Werkervaring in de bouwsector (voorkeur woningbouw);
• Grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel;
• Afgeronde opleiding timmerman niveau 3;
• VCA certificaat;
• Goede communicatieve vaardigheden.
Arbeidsvoorwaarden
• Een uitstekend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Opleidings- en doorgroeimogelijkheden worden gestimuleerd;
• Werkzaam in een vooruitstrevende werkomgeving met gemotiveerde collega's die samen het
bedrijf hogerop willen tillen.
Huybregts Relou vindt klanten enorm belangrijk. En ook de klanten van onze klanten. We streven
bedrijfsmatig naar hoge mate van klanttevredenheid. Daarom zijn we op zoek naar een meewerkend
voorman die zich hierbij als een vis in het water voelt. Als onderdeel van VB Groep hebben we de
kernwaarden solide, duurzaam en partnerschap hoog in het vaandel staan. Op onze website leggen we
deze kernwaarden verder uit.
Wie zoeken we?
Iemand die naast de vakinhoudelijke vaardigheden ook goede sociale en communicatieve vaardigheden
heeft. Iemand met een proactieve houding! Een echte teamplayer die graag onderdeel wil zijn van een
lerende organisatie, die enthousiast en gedreven is met een flexibele instelling.
Wat bieden we?
Een plezierige functie binnen een familiebedrijf, waarin je wordt uitgedaagd om het maximale uit jezelf te
halen. De ruimte om je binnen een informele professionele werkomgeving te ontplooien en ruimte is
voor persoonlijke aandacht. Natuurlijk word je beloond met een passend pakket arbeidsvoorwaarden.
Vergeet trouwens de Brabantse gezelligheid van de vrijdagmiddagborrel, actieve personeelsvereniging,
Sinterklaasviering, bouwvak BBQ en de kerstborrel niet!!
Interesse?
Verras ons met een sollicitatie waarbij je aangeeft hoe jij invulling zou willen geven aan deze leuke
functie. Stuur je sollicitatie naar Inge van de Sande: ivds@hrson.nl
Meer informatie over de functie kun je krijgen bij Inge van de Sande, bereikbaar via: telefoonnummer
0499 - 483 483 of per email: ivds@hrson.nl
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