Wij zijn op zoek naar een punctuele en samenwerkingsgerichte

BEHEER- EN ONDERHOUDSMEDEWERKER
materiaal/materieel (m/v)

Dagelijks werken onze circa tachtig medewerkers samen met opdrachtgevers, onderaannemers,
leveranciers en partners aan veel en uiteenlopende projecten. Ter aanvulling op ons team zijn wij per
direct op zoek naar een Beheer- en Onderhoudsmedewerker die zorgdraagt voor adequaat en efficiënt
beheer van onze materieeldienst en ons magazijn. Tevens voer je onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden uit aan ons materieel en houd je overzicht van (benodigde)
onderhoudswerkzaamheden, reparaties en keuringen van materieel. Als Beheer- en
onderhoudsmedewerker is je direct leidinggevende het Hoofd Productiebedrijven. De werkzaamheden
voer je veelal uit in de werkplaats, het magazijn en op het terrein in Appingedam.
Wij zoeken een Beheer- en onderhoudsmedewerker:
• met MBO werk- en denkniveau en affiniteit/ervaring met een geautomatiseerd (voorraad- en
materieel)systeem;
• met kennis van materiaal en materieel in de bouw en technisch inzicht;
• die adequaat en efficiënt de voorraad en het magazijn beheert (uitpakken, controleren, tellen,
sorteren, coderen, opbergen en uitgeven van materiaal/materieel inclusief administratie);
• die vakkundig onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitvoert aan ons materieel
• die de inkoop, ontvangst en uitgifte van materiaal en materieel verzorgt;
• die overzicht houdt op (benodigde) onderhoudswerkzaamheden, reparaties en keuringen van
materieel.
Wij bieden:
• een zelfstandige (fulltime) en afwisselende functie met ruimte voor eigen initiatief;
• uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. een persoonlijk
ontwikkelingsplan);
• een cultuur waarin samenwerking, veiligheids- en kwaliteitsbewustzijn, vakmanschap,
betrouwbaarheid en innovatie voorop staan.
We zien je sollicitatie graag tegemoet!
Wil jij als Beheer- en Onderhoudsmedewerker Materiaal/materieel graag meebouwen met Kooi? Stuur dan
je motivatie met CV per e-mail naar info@bouwenmetkooi.nl. Voor meer informatie over de vacature kun je
telefonisch contact opnemen met Peter Fopma (Hoofd Productiebedrijven) via 0596-692692.
Bouwen met Kooi
Bouwbedrijf Kooi is een zelfstandig en proactief bouwbedrijf met een hoofdvestiging in Appingedam en een tweede
vestiging in Groningen. We houden ons bezig met nieuwbouw, verbouw en onderhoud, projectontwikkeling, restauratie
en renovatie. Tevens beschikken wij over een eigen houtskeletbouw- en betonfabriek. Onze manier van werken laat
zich typeren als mens- en samenwerkingsgericht, het continu willen verbeteren (innovatief) en het betrouwbaar leveren
van een hoge kwaliteit.
Wij vinden het uitermate belangrijk dat onze medewerkers plezier hebben en houden in ons mooie vak en dat ze vooral
datgene doen waar ze goed in zijn. Door onder andere het stimuleren van eigen initiatief en door te werken met een
opleidingsplan krijgen medewerkers bij Bouwbedrijf Kooi ruimte om zichzelf verder te ontwikkelen en hun talenten
maximaal in te zetten.
www.bouwenmetkooi.nl (sinds 1945)

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

