Vacature bedrijfsleider afdeling Sanering en Infra
Ter Horst Sanering en Infra B.V. is een onderdeel van de Ter Horst Groep en richt zich met name
op het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: totaal- en renovatiesloopwerken,
asbestsanering, en grond- en straatwerken, zowel intern als extern.
Wij werken voor diverse opdrachtgevers, zoals overheidsinstanties, industriële bedrijven,
bouwbedrijven en particulieren. Wij zijn voornamelijk actief in Oost-Nederland.
Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de realisering van projecten vanaf het binnen halen,
calculeren van een opdracht tot aan de nazorg. Je onderhoudt contacten met de opdrachtgevers
en geeft hen vertrouwen in onze organisatie. Onder jouw toeziend oog worden de projecten
succesvol afgerond. Kansen in de markt laat je niet onbenut en door je ervaring weet je deze snel
om te zetten in resultaat.
Voor de medewerkers ben je hun direct leidinggevende, door jouw kennis en ervaring weet je
iedereen in te zetten op zijn kwaliteiten.
Vanwege de beperkte omvang van het bedrijf, fungeer je bij een deel van de projecten ook als
projectleider. Je geeft leiding aan de afdeling en controleert hierbij op de kwalitatieve en
kwantitatieve uitvoering van de met de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden.
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op financieel, technisch en
organisatorisch gebied. Je rapporteert aan de directie.
Functie-eisen
- HBO werk- en denkniveau
- meerdere jaren ervaring in een soortgelijke functie
- voorbeeldfunctie, kartrekker
- resultaatgericht met een sterke focus op kwaliteit en processen
- commercieel/zakelijk inzicht
- communicatief vaardig
- gedreven, energiek, enthousiast, georganiseerd
- in het bezit van een VCA VOL certificaat (is een pre), DTA certificaat geniet de voorkeur
Geboden wordt
- veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
- goede arbeidsvoorwaarden
- een leuke uitdagende baan bij een bedrijf met een familiair karakter

Solliciteren?
Kom jij ons enthousiaste team versterken in onze groeiende organisatie? Stuur dan jouw
motivatie met een uitgebreide CV naar info@terhorstgroep.nl of per post naar:
Ter Horst Groep
Afdeling personeelszaken
Aaltenseweg 56
7051 CM Varsseveld
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jacqueline te Paske, telefoon: 0315-241883.

