Ga jij er met deze gewilde baan vandoor?
Denk jij jezelf binnen de kortste keren onmisbaar te kunnen maken
binnen ons bedrijf, dan word je met open armen ontvangen door een
jong team van ambitieuze bouwprofessionals, en geloof ons; daar wil
je bijhoren! We zijn een pro in de grote vrijstaande sector, en al zeggen
we het zelf: ook als het gaat om utiliteitsbouw en groot verbouw kan
de bouwwereld niet om ons heen. Maar genoeg over ons. Wij bieden
jou: Geld en Roem!

Driessen Bouw Asten BV biedt

werkvoorbereider/uitvoerder mooie carrièrekansen
Beschik jij over een sterk staaltje inzicht? Begeleid je bouwprojecten alsof het je kinderen zijn?
Kunnen we de verantwoordelijkheid van inkoop tot en met voorbereiding met een gerust hart
bij jou neerleggen? Staat jouw bevlogenheid real-time op standje sambal? En weet je met jouw
enthousiasme een heel team te besmetten? Dan val jij recht met je neus in de boter!

www.driessenbouw.nl

Hiervoor kom jij straks elke dag je bed uit:
Driessen Bouw Asten BV is namelijk op zoek naar een fulltime werkvoorbereider/uitvoerder met
een niet te zuinig doorzettingsvermogen om elk bouwproject te laten slagen. Van het tackelen
van de juiste materialen tot het motiveren en aansturen van je collega’s. Of ze nu in Asten aan
je bureau staan of elders op de bouwplaats; alles en iedereen is volledig in control dankzij jouw
glansrijke organisatie skills. Je snapt de formule ‘Communiceren = Getting things done’ en bent
niet vies van een dosis vrijheid en verantwoordelijkheid.

En wat dacht je hiervan:
We bieden je niet alleen een fijne werkplek op ons kantoor, maar ook
de mogelijkheid om mooie stappen te zetten in je carrière. Want heb
je last van ambitie? Dan houden we je niet tegen om door te groeien
naar (junior) projectleider. Daarbij profiteer je van uitstekende
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden… en geloof maar dat jij
daar meer van wilt weten! Verder krijg je laptop, telefoon en paperclips
van de zaak. Wat wil je nog meer?
Solliciteren met die handel!
Ben jij de professional die wij zoeken? Dan overtuigen we je graag van
deze kans. Laat ons weten hoe jij je koffie drinkt en wie weet zitten we
binnenkort al met elkaar om de tafel! Mail je cv en sollicitatiebrief of
sollicitatievideo naar info@driessenbouw.nl of verras ons met een
belletje op 0493 - 691 362.

