Aannemingsmij. B.V. Intersell is een middelgrote aannemer, actief in A’dam, t Gooi en omstreken. Met een
team van zo'n 60 vaste medewerkers voeren we opdrachten uit voor; woningcorporaties, vastgoedbeheerders,
particulieren en overige opdrachtgevers.
In opdracht wordt mutatie onderhoud, onderhoud aan projecten, verbouwingen, uitbreidingen en modernisering
van woningen en panden uitgevoerd. 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, met name Amsterdam en het Gooi, zijn wij op korte termijn op zoek naar:

Uitvoerder onderhoud en renovatie projecten.
Beschik je over natuurlijk overwicht en een flinke dosis enthousiasme, ligt je passie in de renovatie, sluit jouw
vergaarde kennis aan op deze specifieke tak van bouwen, werk je graag in teamverband en spreekt ons credo
“voortdurend verbeteren” je aan, dan is deze baan echt iets voor jou.

Voor deze functie zoeken wij kandidaten die:
-over minimaal mbo denk en werk niveau beschikken.
-vaardig zijn met de computer.
-Bekend zijn met bouw gerelateerde wet- en regelgeving.
-communicatief sterk richting eigen organisatie en opdrachtgever.
-Relevante werkervaring hebben en dit aan kunnen tonen.
-Representatief voor Intersell op kunnen treden.
-Voornamelijk zelfstandig alsook in teamverband kunnen werken.
-In t bezit zijn van rijbewijs B (E).
-In t bezit zijn van het VCA diploma.
-In genoemde regio’s woonachtig zijn.
Functie omschrijving:
-Algeheel dagelijks leiding geven aan- en verantwoordelijk zijn voor de bouwplaats
-maken en bewaken van (personeel) planningen aan de hand van overall planning en begroting.
-afroepen van materieel, materiaal en onderaannemers.
-kosten- en uren bewaking.
-organiseren van werkplekinspecties.
-organiseren en houden van toolboxmeetings.
-dagelijks start werk besprekingen met eigen mensen en onderaannemers.
-Signaleren van meer en minderwerk.
Arbeidsvoorwaarden: Wij bieden een goed salaris e.e.a. afgestemd op ervaring en leeftijd.
Daarnaast bieden wij een plezierige werkkring met een no nonsens beleid.
Interesse? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren. Mail je sollicitatiebrief voorzien van CV t.a.v. de
directie naar vacature@bvintersell.nl
Wij wijzen u erop 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.

