Wij zoeken een aanvoerder voor ons team!
Aanvoerder/Voorman/Assistent/Meewerkend Uitvoerder
De Voorman is verantwoordelijk voor de dagelijkse productie en gang van zaken op de
toegewezen werklocatie. Jij bent de aanvoerder van het team! Iedereen luistert naar jou op
de bouwplaats, jij zet de lijnen uit, maar je kan ook laten zien hoe het moet. Ook bepaal je
de juiste aanpak en werkvolgorde van de werkzaamheden in overleg met de Uitvoerder.
Wij zoeken echt naar een enthousiaste Voorman die dit ook kan overbrengen op z’n team.
Iemand die stimuleert, maar ook kritisch durft te zijn en mensen kan wijzen op hun
kwaliteiten maar ook op hun verbeterpunten. Met een bedrijfsvoertuig, die je van ons krijgt,
werk jij samen met je team aan onze mooie projecten en zorg jij dat iedereen weet wat
hij/zij moet doen en maak je zo van elk project een succes!
Functie eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mbo werk- en denkniveau
Aantoonbare ervaring in vergelijkbare functies
Leidinggevende capaciteiten
Beheersing van de Nederlandse taal
Communicatieve vaardigheden
Accuraat kunnen werken
Een klantgerichte instelling
In bezit van een rijbewijs B/E
Goede kennis van de te gebruiken materialen

Wat krijg je van ons?
•
•
•
•
•
•

Bedrijfsvoertuig van de zaak
Mobiele telefoon
30 betaalde vakantiedagen
Goede primaire en secundaire voorwaarden
Bij ons ben je goud waard!
Informele sfeer en korte lijnen

De Van der Werff Groep is een moderne onderneming met totaaloplossingen op maat voor
infra- en milieutechnische projecten. Zowel onder als boven de grond: wij maken het
helemaal. We zijn in 1976 begonnen als traditioneel grond-, wegenbouwbedrijf, al snel
kwam daar de rioolwerkzaamheden bij en later de milieutechniek. In de afgelopen
vijfenveertig jaar hebben wij ons ontwikkeld tot een moderne onderneming, waarbij er veel
aandacht is voor samenwerken, innovatie en engineering. Samen met onze klanten bouwen
wij succesvol aan vooruitstrevende projecten. Zoals bijvoorbeeld reconstructies
(klimaatadoptatie) en snellaadstations (beperken CO2 uitstoot).

