Projectondersteuner GWW werken
Jouw nieuwe omgeving
Wij geloven in ons ambacht en weten waar we vandaan komen. De 4e generatie staat al meer dan 30 jaar aan
het roer en de 5e generatie komt al geregeld buurten om haar toevoegingen te laten blijken. Nieuwe
technieken en denkwijzen worden bij ons omarmt, uitdagingen die zorgen dat we koploper worden. Dit zijn we
nog niet, daarom zijn we opzoek naar jou. Bestaande contractvormen als Stabu, RAW, UAV-GC en bouwteam
zijn bij ons vanzelfsprekend. Community denken is ons niet vreemd. Projectteam doelstellingen zijn daar een
onderdeel van net zoals dat opdrachtgevers onze ambassadeurs zijn en platform denken door ons gebruikt
wordt om te kunnen schalen. Wil jij ons bedrijf upgraden dan ben jij onze vrouw of man.
Wie wij verwachten te ontmoeten.
• Een teamspeler die met plezier naar zijn werk gaat;
• Een teamspeler die weer met plezier naar huis gaat;
• Een teamspeler die van Infra werken een warm gevoel krijgt;
• Een teamspeler die duurzaam vanzelfsprekend vindt, denkt in opbouwen niet in afbreken;
• Een teamspeler die weet wat je van een projectondersteuner kan verwachten;
• Een teamspeler die bereidt is in zichzelf en zijn team te investeren;
• Een teamspeler die begrijpt dat onze opdrachtgevers een onderdeel van het team zijn;
Wat kun je van ons verwachten.
• Uitdagende projecten en een werkomgeving waar je plezier uit haalt;
• Goede werk en privé balans zodat beiden elkaar versterken;
• Enthousiaste collega’s die gezamenlijk staan voor hun projecten;
• Uitdagende leeromgeving qua projecten en bedrijfscultuur;
• Secondaire arbeidsvoorwaarden die jouw verwachtingen ondersteunen;
• Opleiding en ontwikkelingsmogelijkheden als onderdeel van je secondaire arbeidsvoorwaarden;
• Salaris en waardering conform de Bouw CAO en gespiegeld aan jouw mogelijkheden en inzet;
Waarom ga je ons contacten.
Je bent echt een mensen mens die floreert in een uitdagende omgeving met collega’s die je helpen en
aanmoedigen. Je houdt van avontuur, nieuwe dingen onderzoeken, maar loopt niet blind elk gevaar achterna.
Groeien met intenties die bij jouw passen. Groei die niet ten kosten gaat van het milieu of anderen. Plezier in je
leven doordat jouw keuzes elkaar versterken. Je momenten kiest om vol aan de bak te gaan, maar ook tijd voor
jezelf neemt. Herken jij je hierin contact ons dan.
Voor degen die meer gevoel hebben bij een gekaderd lijstjes verwachten wij:
Aanbestedingsfase;
• Aanvraag offertes;
• Digitaal uittrekken hoeveelheden en deze controleren;
• Eenvoudige Autocad tekenwerk zoals fasering, routing enz
Voorbereidingsfase;
• Werkmappen klaar maken voor de uitvoering;
• Helpen bij opdrachtbevestigingen;
• Bestellijsten maken;
• Dossiers opzetten;
• Vergunningen en verplichtingen aanvragen
• Controleren op compleetheid van de aanwezige stukken;
Uitvoeringsfase:
• Revisie tekeningen in autocad;
• Dossiers compleet maken;
• Werkbonnen uitschrijven;
• Werkbonnen verzamelen en ordenen;
• Bestellijsten bijwerken;
Opleveringsfase:
• Dossier compleet maken;
• Revisies compleet maken;
• Ondersteunen met de eindafrekening;
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