Aannemingsmij. B.V. Intersell is een middelgrote aannemer, actief in A’dam, t Gooi en omstreken. Met
een team van zo'n 90 vaste medewerkers voeren we opdrachten uit voor; woningcorporaties,
vastgoedbeheerders, particulieren en overige opdrachtgevers.
In hoofdzaak houden wij ons bezig met renovatie-, transformatie-, en onderhoudsprojecten en voeren wij
voor diverse woningcorporaties mutatie- en klachtenonderhoud uit. Bovendien vindt op beperkte schaal
nieuwbouw van (luxe) woningen en onroerend goed plaats. Naast de bouwactiviteiten beschikken wij over
een kleine doch goed geoutilleerde timmerfabriek alwaar we voornamelijk naar eigen behoefte diverse
onderdelen als kozijnen, ramen, trappen, kasten e.d. produceren.
Voor onze organisatie, zijn wij op korte termijn op zoek naar:

Technisch coördinator / planner (m/v)
Service- en Mutatieonderhoud.
Functieomschrijving
Als technisch coördinator /planner service -en mutatie onderhoud ben je de schakel tussen opdrachtgevers,
vaklieden en bewoners.
Jij neemt de werkzaamheden op en plant de vaklieden in, ook die van de co-makers/onderaannemers en
wikkelt de opdracht, incl. de financiële afhandeling af.

Standplaats
Amsterdam

Functie-eisen
MBO denk en werkniveau, met relevante technische en administratieve ervaring.
Verantwoordelijkheid en klantvriendelijkheid zijn een pré.

Wat zijn je werkzaamheden?
Je legt gemakkelijk contact met mensen en schakelt snel. Je hebt geen moeite met multitasking: geen dag
is hetzelfde, je hebt meerdere klussen onder handen en het moet allemaal op tijd af. Het is een veelzijdige
functie waarbij je organisatorisch, administratief en op technisch vlak volop bezig bent. Je houdt de
opdrachtgever op de hoogte van de voortgang en verzorgt de facturering.

Wat bieden wij?
Een solide organisatie met een sterk directieteam waar sprake is van een gezonde sterke groei.
De organisatie biedt een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden passende bij de functie.
Daarnaast bieden wij een plezierige werkkring met een no nonsens beleid.

Interesse?
Wil jij ons team komen versterken? Solliciteer dan snel!
Mail je sollicitatiebrief voorzien van CV t.a.v. Dhr. H. Kemphorst, hendrik@bvintersell.nl
Wij wijzen u er op dat dit de enige mogelijkheid is om te solliciteren.
Telefonische sollicitaties wijzen wij van de hand.
Kijk voor meer informatie op www.bvintersell.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

