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Vacature Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V.
Over ons
Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. is al ruim 80 jaar als familiebedrijf actief in de groensector. Inmiddels is
onze organisatie uitgegroeid tot één van de grootste groenvoorzieners in Noord-Nederland. Onze klanten
bestaan uit natuurorganisaties, gemeenten en waterschappen, maar ook uit particulieren en tal van bedrijven
waaronder meerdere recreatieparken. Wil je meer weten over ons? Kijk dan ook eens op onze site, LinkedIn,
Facebook, Twitter en/of Instagram voor meer informatie over ons bedrijf.
Voor onze projecten in Noord-Nederland zijn we op zoek naar een:
Meewerkend voorman (m/v)
Functieomschrijving
Als meewerkend voorman krijg je de verantwoordelijkheid voor één of meerdere van onze projecten.
Op basis van een werkomschrijving (bestek), planning, budget en tekeningen zorg je dat de diverse
werkzaamheden op tijd en volgens de met de opdrachtgever gemaakte afspraken worden uitgevoerd.
Hierbij wordt je geassisteerd door collega’s en krijg je regelmatig aanvullende ondersteuning van
vakspecialisten en specifiek materieel. Zowel uit onze eigen gelederen als ingehuurd bij derden.
Ook de communicatie over de dagelijkse gang van zaken met de opdrachtgevers hoort bij je takenpakket. We
bieden kortom een diverse en uitdagende functie in de buitenlucht!
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✓
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✓
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✓
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Heel veel zin in deze uitdagende en afwisselende functie
Leidinggevende capaciteiten
Groene kennis
Sociale vaardigheden
Communicatieve vaardigheden
Administratieve vaardigheden
Zelfstandig kan werken en in oplossingen denkt
Coöperatief is ingesteld en
Een representatief voorkomen heeft
Rijbewijs B(E)
De behoefte en ben je bereid om eventuele cursussen/opleidingen te volgen

Wij bieden:
✓ Een fulltime baan met volop doorgroeimogelijkheden
✓ Een goede werksfeer in een enthousiast team met fijne collega’s
✓ Een salaris conform cao VHG (Hoveniersbedrijven)
✓ De mogelijkheid je te ontwikkelen door deel te nemen aan vakopleidingen en trainingen
✓ Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
✓ Een open en informele bedrijfscultuur

Verras ons!
Overtuig ons, om jou uit te nodigen voor een gesprek. Stuur je sollicitatiebrief met CV naar info@groenwerf.nl
en wie weet wordt jij onze nieuwe collega.
Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen naar 050-3012500 en vragen naar J. Kuiper

