Vacature| Medewerker Gebouw- & Terreinbeheer | Vlissingen
Heb jij goed bouwkundig inzicht? Houd je van techniek en heb jij affiniteit met
elektrische installaties? Vind je administratieve werkzaamheden geen probleem? Dan
zoeken wij jou!
Als medewerker gebouw- en terreinbeheer ben jij medeverantwoordelijk voor het onderhoud
van de gebouwen en terreinen zodat deze in optimale staat verkeren. Verbrugge Terminals
heeft een drietal fysieke terminals. Op de terminal terreinen zijn diverse gebouwen
gevestigd, die om het nodige onderhoud en eventuele reparaties vragen.
In jouw functie ga jij storingen en schades opnemen en vastleggen. Vervolgens zullen de
storingen en schades opgelost moeten worden. Voor storingen en schades zullen externe
aannemers en installateurs worden ingeroepen. Dit naar aanleiding van jouw opname en
vastlegging. Aan jou de taak om werkvergunningen en veiligheidsprocedures in orde te
maken voor deze externe partijen. Omtrent storingen en schades zal jij dus intern als extern
communicatie verzorgen over de situatie, werkzaamheden en mogelijke oplossingen.
Naast het opvolgen van storingen is het uitvoeren van (periodieke) inspecties ook één van je
taken.
Tevens verricht jij diverse administratieve- en tekenwerkzaamheden, deze ter voorbereiding
van projecten en voor het up tot date houden van technische gegevens van diverse
terminals.
Wie zoeken wij?
- Jij hebt een afgeronde MBO opleiding bouwkunde/civiele techniek.
- Jij bent in het bezit van een VCA VOL certificaat of bereid deze te halen.
- Jij bent in het bezit van een rijbewijs B.
- Jij hebt affiniteit met techniek en elektrische installaties.
- Jij hebt affiniteit met administratie en werkvergunningen.
- Jij hebt goede vaardigheden in Microsoft Office en Outlook.
- Jij kunt internationaal communiceren in woord en geschrift. Engels is een must.
- Jij bent communicatief vaardig in woord en geschrift.
- Jij kan zelfstandig werken, maar je bent ook zeker een teamplayer.
- Jij bent flexibel, denkt in oplossingen en hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel.
Wat hebben wij te bieden?
- Een goede werksfeer, waarbij waardering en persoonlijk contact van groot belang is.
- Een afwisselende functie van kantoorwerkzaamheden tot werk op locatie.
- Een uitdagende functie met vrijheid maar ook zeker een hoge verantwoordelijkheid.
Procedure
Spreekt de functie van medewerker gebouw- en terreinbeheer jou meteen aan? Of heb jij
nog vragen? Reageer dan direct! Graag gaan wij persoonlijk met jou het gesprek aan, om
alle mogelijkheden te bespreken. Is er een wederzijdse klik? Dan kan jij direct starten en zien
wij elkaar snel terug op jouw eerste werkdag!
Contact: Ricardo Lenos, ricardo.lenos@verbrugge.nl of bel 0622119466.

