Vacature Werkvoorbereiding tuinaanleg en onderhoud

Omschrijving:
Buijtels Buitengewone Tuinen is een middelgroot hoveniersbedrijf en zoekt een werkvoorbereider in de regio
Eindhoven voor het aansturen van teams in onderhoud en aanleg van tuinen. Buijtels Buitengewone Tuinen
is voornamelijk actief op de particuliere markt in omgeving Eindhoven. Het bedrijf is gevestigd in het
kempische Bladel.
Heb jij ervaring als werkvoorbereider, planner, of als voorman en is de groensector geen onbekend terrein?
Dan zoeken we jou! Een team van betrokken collega’s kunnen jouw hulp gebruiken. Om de groei van het
aantal projecten operationeel in goede banen te leiden kunnen we versterking gebruiken. Ben jij diegene die
wij zoeken? Dan plannen we graag met jou een gesprek.

Functieomschrijving:
Als werkvoorbereider geef je leiding aan een team van 10 collega's en ben je voornamelijk bezig om de
projecten operationeel zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Je belangrijkste taken zijn een goede
afstemming van planning, afspraken met klanten en waarborgen van correcte uitvoering door het team van
aanleg en onderhoud. Ook wordt er samengewerkt met andere bedrijven waarbij afstemming en bewaking
van de planning van groot belang is voor een vlotte doorloopsnelheid.
Een greep uit de werkzaamheden:
- Het bijhouden van administratie m.b.t. de projecten
- Het begeleiden van collega's en/of eventuele leerlingen
- Het maken van een de dagelijkse planning
- Opstellen van een begroting per project en nacalculatie

Functie eisen:
- Een afgeronde opleiding op MBO/HBO niveau richting groenvoorziening of planning en logistiek
- Je bent sociaal en communicatief vaardig en vindt het leuk om klanten te woord te staan
- B(E) rijbewijs
- Je hebt leidinggevende capaciteiten om je collega's op goede wijze te kunnen begeleiden
- Je bent woonachtig in straal van 25 km rondom Bladel

Salaris indicatie:
N.t.b.
Voldoe je niet aan bovenstaande eisen, maar zie jij jezelf deze functie uitoefenen? Stuur dan ook je CV met
motivatie toelichting.

