Sedert 1982 is Avezaat BV een zelfstandig opererend
aannemingsbedrijf op het gebied van Sloopwerken &
Asbestverwijdering, Bodemsaneringen en Civieltechnische
werkzaamheden. De werkzaamheden worden in het algemeen
geheel met eigen materieel en personeel uitgevoerd voor
diverse opdrachtgevers in de regio midden als de overheid,
bouw- en aannemingsbedrijven, bouw- en milieuadviesbureaus, particulieren etc.

Vacature Uitvoerder GWW
Functieomschrijving;
Als uitvoerder GWW ben je werkzaam in de civiele techniek. Je bent het eerste aanspreekpunt op de werklocatie voor onze
opdrachtgevers en bent diegene die onze eigen medewerkers en eventuele onderaannemers aanstuurt. Daarnaast bewaak je
de projectkosten, interpreteer je bestekken en tekeningen en draag je er zorg voor dat alle werkzaamheden op een veilige,
verantwoorde en op de meest economische wijze worden uitgevoerd.
Kandidaten die ook kennis en ervaring hebben in/van de Bodem-, Sloop- en asbestsanering branche hebben een pre.
Functie eisen;
De functie ligt op MBO niveau met minimaal 5 jaar werkervaring in soortgelijke functie in de GWW-sector
Je bent minimaal in het bezit van;
- Diploma MTS/MBO
- Rijbewijs B
Bij voorkeur in het bezit van (of bereid zijn deze te halen);
- Rijbewijs E
- EHBO en BHV diploma
- VOL-VCA
Verder beschik je over;
- goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift in de Nederlandse taal;
- een flexibele instelling;
- klantvriendelijkheid.
Wij bieden jou;
- een uitdagende baan waarin je zelfstandig kunt werken en je kunt ontwikkelen;
- een prettige werksfeer in een gezond en flexibel aannemingsbedrijf;
- een goed salaris op basis van ervaring en leeftijd;
- goede arbeidsvoorwaarden conform de bouw CAO;
- een auto van de zaak.
Contact;
Ben je geïnteresseerd? Neem dan snel contact met ons op.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Dhr.F.Avezaat op telefoonnummer (030) 656.72.72 of stuur je CV op
naar onderstaand adres.
Avezaat Sloopwerken & Asbestverwijdering BV
Avezaat Aannemingsbedrijf BV
Postbus 81
3980 CB BUNNIK
t (030) 656.72.72 f (030) 657.06.50 e info@avezaat.nl

