VACATURE
Klimwandspecialist is al meer dan 15 jaar de toonaangevende leverancier van zgn. “artificiële
klimstructuren” in Nederland en België. Denk hierbij o.a. aan klimwanden, klimtorens, touw- en
hindernisbanen, valdempende ondergronden. Naast handel en verkoopactiviteiten, zijn wij met name
een gespecialiseerd aannemingsbedrijf dat volledige projecten uitvoert, van eerste ontwerp tot
oplevering. Daarnaast zijn wij een serviceorganisatie die gespecialiseerd onderhoud, technische
inspecties en keuringen uitvoert aan eerder genoemde installaties en constructies.
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een:

(ervaren) medewerker bedrijfsbureau m/v
(min. 32 uur per week)
Functie informatie:
Als ervaren bedrijfsbureau medewerker ben je medeverantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren
van werkzaamheden en projecten. Op hoofdlijn ben je vooral bezig met werkvoorbereiding, planning,
probleemoplossing, calculatie en (in bescheiden mate) tekenwerk. Naast technische aspecten moeten
ook commerciële overwegingen gehanteerd worden. Jij bent de spin in het web die ervoor zorgt dat
geplande werkzaamheden op de juiste manier, in de juiste volgorde en door de juiste partijen worden
uitgevoerd. De hectiek en uitvoeringsdruk die hiermee gepaard kunnen gaan beschouw je als
uitdaging. Je pakt hierbij zaken procesmatig en efficiënt aan. Verantwoording leg je af aan de
operationeel manager met wie je dagelijks contact hebt. Klimwandspecialist is actief in een zeer
specifiek marktsegment. Ondanks gestandaardiseerde processen, moet je rekening houden met een
dynamische werkomgeving waarin telkens weer afwijkingen optreden. Een hoog adaptief- en
zelfontwikkelingsvermogen is voor jou dan ook een vanzelfsprekendheid. Deze job betreft een
organieke functie in ons bedrijf met op termijn een expliciet ontwikkelingsprofiel naar de rol van senior.
Wij zoeken daarom naar een kandidaat met wie we een langdurige arbeidsrelatie kunnen ontwikkelen.
Standplaats voor deze functie is ons projectbureau te Gulpen
Functie eisen:
 Minimaal MBO+/HBO werk- en denkniveau
 (civiel)technisch of bouwkundige vooropleiding met minimaal 3 jaar ervaring in soortgelijk werkveld
 Ruime ervaring met automatiseringssystemen, MS Office, planningssoftware, 3D ontwerpbestanden (interpreteren en bewerken)
 Goede beheersing van Engelse taal. Spreekvaardigheid van Duitse of Franse taal is een pré
 Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken. Verder ben je kwaliteitsbewust
en beschik je over creativiteit om praktische problemen het hoofd te kunnen bieden. Tenslotte
beschik je over het nodige aan technisch inzicht en weet je dit te combineren met een gezonde
portie resultaat- (financieel) bewustzijn.
 Je beschikt over een B-rijbewijs en een VOG-verklaring aanvragen mag geen probleem zijn.
Wij bieden:
 Werken bij een uitdagende en groeiende organisatie, binnen de entourage van een bijzonder
“avontuurlijk” marktsegment.
 Doorgroeimogelijkheden in een specialistisch vakgebied inclusief uitzicht op een vast contract.
 Een jong team met een informele en toegankelijke werksfeer.
 Het startsalaris bedraagt afhankelijk van de ervaring min. € 2.466,- en max. € 3.389, Daarnaast een pensioenregeling, vaste onkostenvergoeding, een persoonlijk ontwikkelingsbudget.
 Flexibele werktijden zijn mogelijk in overleg en wij bieden een goede balans tussen werk en privé.
Reageren:
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar vacature@klimwandspecialist.nl onder
vermelding van ref. 2112/E/MBB. Wij hopen deze functie op korte termijn in te kunnen vullen. Voor
aanvullende vragen kun je terecht bij Frank Heinemans (Operationeel Manager) tel nr. 06 340 442 60

