Gezocht:

Medewerker Bedrijfsbureau
met een groen hart
Dienstverlenende ondersteuning bieden is jouw tweede natuur. Je hebt een
rekenknobbel, zorgt er graag voor dat alles op rolletjes loopt en bent erg betrokken
bij onze klanten. Nationale Bomenbank is op zoek naar een medewerker zoals jij!
Je spit door RAW-bestekken, bloeit op bij het opstellen van (na)calculaties, offertes
en plannen van aanpak. Als teamlid van het bedrijfsbureau ben je het centrale
punt tussen verkoop en uitvoering. Bovendien vind je het fantastisch dat jouw werk
bijdraagt aan een gezonde leefomgeving in steden.
Je gaat aan de slag met:
- Projecten en aanbestedingen uitwerken
- Calculaties, contracten en offertes opstellen en opvragen
- Uit de grond stampen van plannen van aanpak en V&G-plannen
- Bijhouden van projectadministraties en formele documentenstroom
- Administratieve ondersteuning bieden aan het verkoopteam en het uitvoeringsteam.
Je maakt ons team compleet met:
- MBO+ werk- en denkniveau
- Ervaring met het opstellen en schrijven van plannen van aanpak
- Jouw drive, energie en enthousiasme
- Goede communicatieve vaardigheden en kennis van de Nederlandse taal
- Een ijzersterk analytisch en rekenkundig vermogen
- Jouw dienstverlenende, servicegerichte en flexibele houding
- Kennis van boomspecialisme of enige binding hiermee
Van ons mag je verwachten:
Een succesvol en groeiend familiebedrijf dat werkt vanuit onze eigen vestigingen in
Bleskensgraaf, Epe, Mill of Amsterdam; dat is Nationale Bomenbank. Al meer dan
45 jaar zijn wij een landelijk opererend bedrijf van boomspecialisten dat een breed
pakket aan boomspecialistische diensten aanbiedt. Samen met je collega’s werk jij
hieraan mee. Je werkt aan je eigen toekomst, hebt genoeg doorgroeimogelijkheden
in het verschiet en krijgt een opleidingsplan op maat. Dat allemaal binnen een
informele, zelfstandige werkomgeving met afwisselende projecten.
Interesse?
Ben jij voor ons dé geschikte Medewerker Bedrijfsbureau voor onze vestiging
in Bleskensgraaf? Stuur je sollicitatie, voorzien van een CV en motivatie, naar
t.kraaijeveld@nationalebomenbank.nl. Neem voor meer informatie gerust contact
op met Thijmen Kraaijeveld op telefoonnummer 0184-698989.

Boomspecialisten
www.nationalebomenbank.nl

