Uitvoerder groen - Regio Apeldoorn
Functieomschrijving
Als uitvoerder zorg jij voor de realisatie van opdrachten en projecten. Door jouw organisatorisch talent weet je deze
op tijd, binnen het budget en met de prima kwaliteit voor elkaar te krijgen. Het leuke aan je werk is dat je een echte
spin in het web bent en dat je continu bijdraagt aan het mooier maken van de omgeving waarin mensen wonen,
werken en recreëren!
Bouwvergaderingen liggen vaak ten grondslag aan je opdrachten en projecten. In deze vergaderingen ben jij
uitstekend in staat om te schakelen en met al je gesprekspartners, op diverse niveaus, te communiceren. Om jouw
opdrachten en tot een succes te maken, plan jij tijdig de geschikte mensen, middelen en materialen in. Ook houd
je het budget goed in de gaten en stuur je bij indien nodig.
Een goede administratie voeren hoort absoluut bij de functie. Denk hierbij aan het tijdig opstellen en verzenden van
offertes het bijhouden van projectregistraties én project gebonden communicatie. Voor het houden van
toolboxmeetings en werkinspecties draai jij je hand niet om. Hierbij besteed jij altijd aandacht aan veilig werken en
geef je VGM-instructies.
Plaats in de organisatie
Als Uitvoerder maak je onderdeel uit van het managementteam en rapporteer je rechtstreeks aan de directeur.
Jouw verantwoordelijkheden en werkzaamheden bestaan uit:
•
Verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse projecten;
•
Projectgebonden administratie;
•
Uitvoeren en bewaken van de gemaakte afspraken met opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers;
•
Verantwoordelijk voor relatiebeheer met bestaande opdrachtgevers;
•
Verantwoordelijkheid voor de uitvoering en handhaving van de Arbo- en veiligheidsregels op de werkplek;
•
Geeft vakinhoudelijke instructies;
Profiel:
•
Minimaal HBO werk- en denkniveau;
•
Een afgeronde vakopleiding op het gebied van Groen en Cultuurtechniek is een must;
•
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
•
Je kan goed organiseren en structureren;
•
Je hebt leidinggevende capaciteiten;
•
Gedegen vakkennis, waaronder plantenkennis;
•
Affiniteit met doelgroepmedewerkers;
•
Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
•
Zelfstandig werkend, maar ook goed in teamverband kunnen functioneren;
•
Rijbewijs BE;
•
In bezit van VCA-VOL, of wil dit op korte termijn behalen.
Groenwerk biedt:
•
Wij bieden een zelfstandige en ondernemende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng;
•
Een prettige werksfeer binnen een informeel bedrijf met korte lijnen;
•
Bij gebleken geschiktheid direct een vaste aanstelling;
•
Salaris conform de CAO VHG (schaal 6) gebaseerd op je werkervaring en opleiding.
•
Bij uitstekend functioneren uitloop naar schaal 7 (buiten Cao).
•
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
•
Ruimte en mogelijkheden voor ontwikkeling en ontplooiing.
Hebt u interesse, mail dan uw motivatiebrief en cv naar hans@groenwerk.nl of stuur uw brief naar Groenwerk,
Curaçao 38, 7332 BM Apeldoorn ter attentie van Hans Terhorst.

