Wij zijn op zoek naar een ambitieuze en samenwerkingsgerichte

UITVOERDER ONDERHOUD & BEHEER (M/V)
Dagelijks werken onze circa tachtig medewerkers samen met opdrachtgevers, leveranciers en partners
aan veel en uiteenlopende projecten. Ter aanvulling op ons team zijn wij per direct op zoek naar een
Uitvoerder Onderhoud & Beheer die zorgdraagt voor het integrale overzicht van de stand van
verschillende werken en dusdanig leiding geeft aan onze vaklieden dat de projectuitvoering conform
verwachtingen en afspraken verloopt. Samen met de calculator en werkvoorbereider kijk je telkens
vooruit en acteer je flexibel op kansen en risico’s. Het resultaat? Een prettige samenwerking met
opdrachtgevers, leveranciers, partners én collega’s en bovenal bouwresultaten om samen trots op te
zijn!
Wij zoeken een proactieve uitvoerder:
 met een afgeronde opleiding MTS-bouwkunde en affiniteit met automatisering;
 met minimaal vijf jaar werkervaring als uitvoerder in de bouw;
 die het vermogen heeft om zowel integraal als op detailniveau overzicht te houden van de stand
van meerdere werken en de inzet van onderaannemers en eigen vaklieden coördineert;
 die in staat is KVGM-plannen adequaat te vertalen naar het dagelijkse werk;
 die graag het aanspreekpunt is in een bouwteam en altijd in de volle breedte proactief
meedenkt;
 die beschikt over goede communicatieve, samenwerkingsgerichte en commerciële
vaardigheden.
Wij bieden:
 een zeer zelfstandige (fulltime) functie met veel ruimte voor eigen initiatief en
doorgroeimogelijkheden;
 uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. een premievrije pensioenregeling
en 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 ambitieuze uitvoerder graag meebouwen met Kooi? Stuur dan je motivatie met CV per e-mail naar
receptie@bouwenmetkooi.nl. Voor meer informatie over de vacature kun je telefonisch contact opnemen
met Marc Smit 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.
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