Ariëns

partner in vastgoedonderhoud

Zit je graag vooraan
bij de nieuwste ontwikkelingen
op het gebied van
vastgoedonderhoud en beheer?
Tja... dan moet je toch echt bij ons zijn!
Wij zoeken namelijk een productieleider
Ariëns - Partner in vastgoedonderhoud
is een VGO-gecertificeerd bedrijf.
We werken voor professionele
beheerders van woningen en
gebouwen en hebben de kennis en

Wij zijn een lerend bedrijf en dat betekent dat we niet bang zijn
om nieuwe visies en werkwijzes te beproeven.
Dat vereist een ontspannen sfeer, waarin we naar elkaar luisteren
en van elkaar leren. Zowel van de successen als de missers.
We zijn onder alle omstandigheden een team!

ervaring om gecompliceerde
en omvangrijke onderhoudstrajecten
te begeleiden en uit te voeren tegen
de laagst mogelijke kosten met zo min

Wat heb je bij ons zoal te doen op een dag?

mogelijk overlast voor de gebruikers.

✔

We adviseren, beheren en voeren

✔

onderhoudswerkzaamheden uit

✔

en het ‘ontzorgen’ van onze

✔

opdrachtgever is daarin een

✔

belangrijk uitgangspunt.

Als productieleider ben je om te beginnen verantwoordelijk voor de aansturing en
begeleiding van de vakmensen.
Je bent ook verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid en milieu op je project.
Het zorgdragen voor het opstellen en naleven van planningen en het coördineren van 		
alle facetten die daarin voorkomen.
Je neemt deel aan werkoverleg en verzorgt het klantcontact.
Het bijhouden van alle project-gerelateerde administratie en het monitoren
van onze partners.

Resultaatgericht werken staat dan
ook hoog in het vaandel.

Wat moet je daarvoor in huis hebben?
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Bij voorkeur een aantal jaren relevante ervaring in dezelfde functie
Minimaal afgeronde MBO 4 opleiding in de richting Bouwkunde
Je beschikt over leiderschapscapaciteiten en geeft opbouwende feedback
Aanvullende technische opleidingen en cursussen zijn een pré
Je bent communicatief sterk, zowel verbaal als op papier
Kennis van het bouwbesluit, verwerkingsvoorschriften en praktijkrichtlijnen
Je hebt kennis of affiniteit met methoden om efficiënt te bouwen zoals LEAN
Een proactieve werkhouding en enthousiasme!

Oh ja, en gevoel voor humor...

Wat krijg je ervoor terug?
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Een inspirerende en uitdagende functie, waarin jij het verschil kunt maken
Werken in een ontspannen sfeer, waar de menselijke maat het uitgangspunt is
Ruimte om (samen met je collega’s) nieuwe visies en methodes te ontwikkelen
De gelegenheid om te groeien in je vak
Een bruto salaris tussen de € 3.000,- en € 4.000,- afhankelijk van je ervaring
Een werkgeversbijdrage in je pensioenpremie
Ruime mogelijkheden op het gebied van vakinhoudelijke opleidingen

Solliciteren?
Stuur je sollicitatie met CV naar: personeelszaken@ariens.nl
Kijk ook op www.ariens.nl
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