Vacature Coördinerend uitvoerder - Werken bij BRN Parket
De functie
Altijd al een verbindende factor geweest in een organisatie en weet jij precies waar je op moet
inspelen? Dan zijn wij op zoek naar jou als werkvoorbereider/coördinerend uitvoerder! Als rechterhand
van de eigenaar ben jij flexibel ingesteld en weet je nooit waar je tegenaan loopt. Je zorgt dat de planning
wordt opgevolgd en eventueel aangepast wordt. Jij bent de link tussen de opdrachtgevers, ons team van
parketteurs en de andere partijen op locatie.
Verder ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en het inmeten van onze vloeren, de administratie van
de planning en werkbonnen én ben je iemand die diverse problemen oplost. Je vervult een coördinerende rol
in de uitvoering van het gehele proces.
Jij bent
•
•
•
•

In staat om een team te coördineren binnen de gemaakte planning en tegelijkertijd de kwaliteit van
projecten te bewaken.
Bekend in de afbouw van projecten en je hebt een bouwkundige achtergrond of ervaring in de fijnbouw
en/of parketbranche.
Iemand die ervaring heeft in het aansturen en motiveren van een team.
Communicatief sterk en bent klant- en oplossingsgericht.

Wij bieden jou
•
•
•
•
•
•

Een fulltime baan;
Het gezelligste team;
Gevarieerd werk;
Gelegenheid om scholing/workshops te volgen;
Bij zelfstandigheid een eigen bus met gereedschappen;
Eigen laptop en telefoon;

Wie zijn wij
B.R.N. Parket is een traditioneel ingesteld familiebedrijf met eigen opgeleid en geschoold personeel.
Wij leggen veel traditioneel tapis, maar ook onder andere duo planken, lamel, laminaat en ook voor
pvc vloeren kunt u bij ons terecht. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in schade herstel en parket renovaties.
De liefde voor het vak uit zich in de interesse die getoond wordt tijdens de jaarlijkse workshops waarbij
kennis up-to-date gehouden wordt.
Stuur jouw motivatie en CV naar info@brnparket.nl. Vragen? Bel: 030 - 207 4111

