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Team Manager Uitvoering - Utrecht
Inloggen

Introductie
Uitdagende projecten in de buitenruimte, werken met nieuwe technologieën, innovatief denken.
Dat kan bij onze opdrachtgever allemaal! Wil jij verschil maken? Dan ben jij de Teamleider
uitvoering die wij zoeken!

Organisatie
Onze opdrachtgever is een succesvolle en ambitieuze aannemer gespecialiseerd in
buitenverlichting. Hierbij kan je denken aan de Verkeersregelinstallaties (VRI) en Openbare
Verlichting (OV). Zij opereert landelijk en staat bekend als professionele dienstverlener.

Functie
Als teamleider ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de
uitvoering van projecten. Dit doe je samen met de Werkvoorbereider(s), ofwel jouw rechterhand!
De dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het aansturen van de ploegen buiten, externe
partijen tijdens de uitvoering en de bewaking van de veiligheid en kwaliteit van het geleverde
werk. Je zorgt dat alle uitvoerende werkzaamheden binnen de afgesproken tijd, conform
overeengekomen kwaliteitseisen en binnen budget worden afgerond. Jij zorgt daarbij voor een
optimale en efficiënte inzet van de middelen. Daarnaast bewaak je de kosten en opbrengsten
van projecten en zorg je voor een juiste en tijdige administratieve afhandeling. Je staat sterk in
je schoenen en coacht en motiveert de ploegen waar nodig om het beleid in het kader van
kwaliteit, veiligheid, gezondheid en welzijn uit te dragen. Tevens ben je verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van je mensen. Bestaande processen verbeter je en waar nodig stel je pro actief
verbetervoorstellen voor.

Functie-eisen
Wat breng je mee?
HBO werk- en denkniveau
3-5 Jaar werkervaring in een vergelijkbare rol
Ervaring en affiniteit met (openbare) verlichting, infrastructuur en (elektro) techniek
Je bent een teamspeler
Je kunt mensen motiveren en haalt het beste in ze naar boven
Eenvoudig kunnen schakelen tussen verschillende niveaus binnen de organisatie
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Je toont eigenaarschap, bent flexibel en bent klant- en resultaatgericht

Aanbod
Wat bieden we jou?
Professionaliteit en een gedreven, resultaatgerichte instelling worden bij onze
opdrachtgever niet alleen gewaardeerd maar ook beloond
Naast een concurrerend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden bieden wij je
een organisatie met een plezierige werksfeer waarin je je verder kunt ontwikkelen
Na een gedegen inwerkperiode is er de mogelijkheid vanuit huis te werken

Inlichtingen
Voor meer informatie neem je contact op met Richard Bekooij via telefoonnummer 0182 –
555151. Vacaturenummer 9900.

Sollicitatie
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel? Upload je CV en motivatie,
dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.
Qualified People is al 28 jaar actief op het gebied van arbeidsbemiddeling binnen de branches
Maritiem & Offshore, Energie, Olie & Gas, Industriële Dienstverlening en Civiele Techniek.
Onze expertise ligt met name binnen de vakgebieden werktuigbouwkunde, E&I, civiele
techniek, procestechniek, interieurbouw en HR.
Qualified People stelt haar kandidaten centraal! Alle talentvolle kandidaten krijgen bij ons een
zeer persoonlijke benadering en de aandacht die zij verdienen.
Qualified People is een flexibele organisatie en wil, zeker in tijden als deze, het thuiswerken
stimuleren. Het werken vanuit huis moet uiteraard bij de functie passen en zal niet voor iedere
functie mogelijk zijn. Maar wij willen graag met je meedenken en meewerken aan
mogelijkheden en oplossingen.

Solliciteren

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

