UITVOERDER
Wie zijn wij?
Weijerseikhout is al bijna 60 jaar specialist op het gebied van daken. Wij participeren in
grote en innovatieve onderhoud- en renovatieprojecten. Daarin zijn wij specialist in het
ontwerp, de renovatie en het onderhoud van hellende daken. Wij helpen opdrachtgevers bij
het behalen van hun energetische doelstelling. Ook het installeren van
zonnepaneelsystemen behoort tot onze activiteiten. Onze opdrachtgevers bestaan
voornamelijk uit woningcorporaties middel- tot grote aannemers en
vastgoedonderhoudsbedrijven
Waarom werken bij ons?
Wij zijn een no-nonsens organisatie met informele sfeer. Wij houden van eerlijkheid en
transparantie en hanteren binnen onze organisatie korte lijnen. Bij Weijers Eikhout staat de
medewerker centraal. Samenwerking, ontwikkeling en werkplezier zijn speerpunten.
Weijers Eikhout investeert in de ontwikkeling van de medewerkers en de organisatie met
als doel continu beter te worden. Bij Weijers Eikhout is sprake van een platte organisatie
waarbij iedereen gelijk is.
Je werkt nauw samen met circa 15 collega's van verschillende afdelingen. Daarnaast zetten
meer dan 80 vakspecialisten zich dagelijks in om de bijzondere en innovatieve projecten te
realiseren. Weijers Eikhout is een club van jonge, gedreven en enthousiaste mensen.
Doel van de functie
⦁

Leidt, coördineert en is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing, uitvoering en
organisatie op de bouwplaats of totstandkoming van een project. De aansturing van ca.
3 tot 6 teamleiders en ca. 30 vakspecialisten

Activiteiten
⦁

Bewaken en controleren van de productiviteit, voortgang en kwaliteit

⦁

Verantwoordelijk voor algehele gang van zaken op de bouwplaats

⦁

Zorgdragen voor inzet van het juiste materieel/hulpmiddelen op het project. Deelname
aan bouwvergaderingen
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⦁

Onderhouden van contacten met bouwpartners en teamleiders

⦁

Voeren van projectadministratie

⦁

Tijdig afroepen van bestellingen

⦁

Opleveren van project aan opdrachtgever of diens vertegenwoordiger

⦁

Aanwezig bij teamleidersvergaderingen

⦁

Verantwoordelijk voor (naleving van) het KVGM-beleid

⦁

Melden van ongevallen en bijna ongevallen

⦁

Leidinggeven aan teamleiders, inleners en onderaannemers en positief
motiveren/aansturen

Wat zoeken wij
Wij zoeken een collega met verantwoordelijkheidsgevoel, goede inzet, juiste
werkmentaliteit en communicatieve vaardigheden. Daarnaast is het van belang dat je een
goede dosis humor meebrengt en graag samenwerkt binnen een team.
⦁

MBO- /HBO werk- en denkniveau met een bouwtechnische achtergrond

⦁

Uitstekend plannings- en organiserend vermogen

⦁

Goede leidinggevende en sturende capaciteiten, daadkrachtig, met duidelijke visie

⦁

Uitgebreid technisch inzicht, commercieel en oplossend vermogen

⦁

Resultaat- en kwaliteitsgerichtheid met grote klantfocus

⦁

Overhead view

⦁

Zowel zelfstandig kunnen werken als in teamverband

⦁

In het bezit van een rijbewijs BE

Ook schoolverlaters met ervaring nodigen wij uit om te solliciteren op deze functie!
Wat mag je van ons verwachten
⦁

Een uitdagende baan in een groeiend bedrijf in een zeer dynamische branche

⦁

Jonge club van gedreven, gezellige en enthousiaste collega's

⦁

Een informele en open sfeer die kenmerkend is voor onze organisatie

⦁

Salarisindicatie: beginnend bij € 3063,24 tot maximaal € 3470,65 bruto per maand
afhankelijk van je kennis en ervaring

⦁

Weijers Eikhout conformeert zich aan de CAO Hellende Daken

⦁

Wij bieden je in eerste instantie een tijdelijk contract met als doel een vast
dienstverband

Tevens nemen we jouw persoonlijke ontwikkeling serieus. We bieden onze medewerkers
aanvullende cursussen en opleidingen aan en staan open voor persoonlijke groei.
Ben jij de uitvoerder die wij zoeken?
Wanneer je meer informatie wilt over de functie neem dan contact op met onze
personeelscoach: Lobke Eikholt (06-449 448 90)
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Of stuur direct je sollicitatie voorzien van motivatie naar: l.eikholt@weijerseikhout.nl.
Binnen een week ontvang je van ons een reactie op je sollicitatie.
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