Voor onze Betonrenovatie afdeling zijn wij per direct op zoek naar een:

(Allround) Betonreparateur (m/v)
Ben jij op zoek is naar gevarieerd betonrenovatiewerk in Amsterdam en omstreken? Lijkt het je leuk
om te werken in een dynamisch, financieel gezond en innovatief bedrijf?
Neem dan vandaag nog contact met ons op!
Wat houdt de functie in?
 Het verrichten van allerlei voorkomende betonrenovatiewerkzaamheden. (o.a. handmatig
repareren, injecteren, kunststof vloeren aanbrengen, coaten enzovoort);
 Het coördineren van werkzaamheden op de bouwplaats;
 Zowel zelfstandig als in teamverband werken.
De betonreparateur die wij zoeken:
 Heeft een opleiding als vakman gevolgd (LSVB niveau 2 en/of 3 is een pré);
 Is bouwtechnisch sterk maar weet dat klantgerichtheid net zo belangrijk is;
 Werkt netjes, planmatig en gestructureerd;
 Heeft aantoonbare & relevante werkervaring;
 Is in het bezit van een geldig VCA certificaat of bereid deze op korte termijn te halen;
 Is in bezit van een geldig rijbewijs B (het liefst aangevuld met E);
Wij bieden:
 Een afwisselende en uitdagende baan met uiteenlopende werkzaamheden;
 Ruimte voor eigen initiatief en creativiteit;
 Mogelijkheid tot het volgen van vaktechnische opleidingen;
 Een volledig uitgeruste bus van de zaak behoort tot de mogelijkheden;
 De kans om ervaring op te doen bij verschillende sectoren zoals de zorg, het onderwijs
woning- en utiliteitsbouw en de industrie;
 Een functie binnen een gemotiveerd, dynamisch en hecht team.
De Painting Holland Groep “verzorgt vastgoed”.
Wij ontzorgen opdrachtgevers bij het verbouwen, onderhouden en renoveren van hun
vastgoedbezit. De wensen en behoeftes van de opdrachtgever staan hierbij centraal. Wij denken
vanuit de klant en streven naar een langdurige samenwerking, waarbij onze kernwaarden:
Kennis, Kwaliteit & Vertrouwen voorop staan.
Voor meer informatie omtrent deze functie kunt u contact opnemen met:
Henny van der Zande (Bedrijfsleider Beton Renovatie Holland) op: 075 – 631 31 60.
Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan:
Painting Holland Groep, afdeling personeelszaken, personeelszaken@paintinghollandgroep.nl , t.a.v.
mevr. Margo Mul. Sluispolderweg 5, 1505 HJ te Zaandam,
www.paintinghollandgroep.nl

