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Dakdekker bij Oranjedak
Beschrijving
Aan de slag gaan bij een toporganisatie, werken aan de mooiste projecten door
heel Nederland, een écht vak leren en daarnaast ook nog eens een mooi salaris
ontvangen? Dan zeg jij natuurlijk volmondig: Ja, dat wil ik! Samen met jouw
betrokkenheid, enthousiasme en collega’s vertegenwoordig jij Oranjedak in haar
projecten. Breng jouw carrière – letterlijk – naar een hoger niveau!
Oranjedak is de grootste organisatie in de Nederlandse dakbedekkingsbranche! Ze
onderscheiden zich in innovatie, kwaliteit, veiligheid en natuurlijk duurzaamheid.
Met vestigingen in Zwijndrecht, Wateringen, Amsterdam, Best en Heteren kan
de organisatie door heel Nederland haar diensten faciliteren. Vakmanschap en
betrokkenheid van de medewerkers is bepalend voor het succes. Daarom kijkt
Oranjedak met scherp oog naar de groei, veiligheid en het welzijn van haar
medewerkers. Het vergroten van kennis en prestaties is aan de orde van de dag.
Lees snel verder om te zien wat jij gaat doen!
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Verantwoordelijkheden
Dit vind je leuk om te doen:
Werken aan de mooiste projecten;
Uitvoeren van dakdekkerswerkzaamheden;
Opvolgen van instructies zoals gemeld in de procedures;
Samenwerken met leuke collega’s;
Nieuwe vaardigheden ontwikkelen.

Kwalificaties
Hier herken jij jezelf in:
Je beschikt over een VCA-certificaat;
Je hebt twee rechterhanden;
Je kan goed om gaan met bepalingen en richtlijnen;
Ervaring in de dakdekkers-branche is een pre, maar als je dat niet hebt ben
je net zo welkom;
Je bent betrokken en enthousiast.

Baan voordelen
Wat krijg je er voor terug:
Een mooi salaris;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
Een plek om een carrière starten of verder te bouwen;
Doorgroeimogelijkheden;
Mogelijkheden tot het leren van nieuwe skills;
Een solide, professionele en gezonde organisatie om in te werken.
Zie jij jezelf al helemaal werken bij Oranjedak? Dan gaan wij graag met jou in
gesprek. Wij ontvangen graag je CV en motivatiebrief via het formulier!
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