www.metselbedrijfstrijker.nl
Met wie gaan wij de toekomst in?
Kwaliteit, klanten en medewerkers staan bij ons hoog in het vaandel.
Door ervaring, persoonlijk contact en betrokkenheid met en bij alle partijen zijn wij al sinds
2003 een betrouwbare partner in de bouw.
Metselbedrijf Strijker BV is vanouds een ervaren aannemingsbedrijf op het gebied van
nieuwbouw (gevels middels onder meer metselwerk) met gemotiveerde en vakkundige
medewerkers.
In ons bedrijf staan kwaliteit, betrouwbaarheid en sociaal & maatschappelijk verantwoord
ondernemen centraal.
Metselbedrijf Strijker heeft haar activiteiten de afgelopen jaren uitgebreid naar het
opwaarderen van bestaande woningen door isolatie in combinatie met gevelvernieuwing
door het aanbrengen van steenstrips. Door de achterstanden die zijn ontstaan op dit gebied
bij met name woningcorporaties ligt er veel werk in het vooruitzicht.
Voor deze activiteit zijn wij op zoek naar:

Meewerkende voormannen
Onder begeleiding van onze projectleider/uitvoerder ben je volledig verantwoordelijk voor de
uitvoering en voortgang van gevelrenovatieprojecten op locatie. Je bent het eerste
aanspreekpunt voor de andere uitvoerende medewerkers, voor de uitvoerder van de
opdrachtgever en voor andere partijen die tegelijkertijd aan hetzelfde project werken.
Buiten deze coördinerende werkzaamheden draai je zelf ook productief mee waar nodig.
Kennis en vaardigheden
 Je hebt een aantal jaren ervaring in de bouw met nieuwbouw en/of
renovatieprojecten


Je hebt affiniteitgevoel bij het product



Je communiceert makkelijk



Je bent bekend met de digitale manier van communiceren en werken (mail, excel
etc.)



Je hebt plezier hebben in het omzetten van verouderde woningcomplexen naar
volledig vernieuwde en duurzame huisvesting

Competenties
 Je wilt graag voorop gaan en het goede voorbeeld geven


Je bent in staat om medewerkers op de juiste momenten aan te sturen en te
motiveren.



Je kan op alle niveaus goed communiceren



Je bent een vakman en straalt dit ook uit



Je kan goed organiseren en bent oplossingsgericht: een probleem is een kans!



Je bent zowel resultaatgericht als klantgericht naar zowel de opdrachtgever als de
klant van de opdrachtgever.



Je voelt je thuis in een organisatie met veel collegialiteit, waar snel wordt geschakeld
en direct wordt gecommuniceerd.

Arbeidsvoorwaarden
We bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden waarbij de cao Afbouw van toepassing is.

