COÖRDINATOREN STEIGERBOUW M/V
Wie zijn wij
Werken voor STE betekent werken in een internationaal georiënteerde onderneming met een
ambitieus team. Op professionele wijze werken wij aan een optimale dienstverlening voor onze
klanten. Wij bieden een breed scala aan ‘veilig werken op hoogte’ over de hele wereld en hebben
klanttevredenheid hoog in het vaandel staan.
STE is hét expertisecentrum voor veilig werken op hoogte. Als gespecialiseerd opleidingsinstituut
verzorgen wij:
• Opleidingen, cursussen en trainingen
• Niveaumetingen en advies
• Inspecties en Consultancy
Voor onze coördinatie werkzaamheden zijn wij op zoek naar een ervaren coördinatoren
steigerbouw(m/v). Als onafhankelijk inspectie- en adviesbureau verrichten wij naast veiligheid en
kwaliteitsinspecties ook kwantiteitcontroles. Onze coördinatoren worden voornamelijk ingezet bij grote
projecten binnen de Europese bouw-, (petro-)chemische, maritieme, en offshore industrie.
Tot je primaire taken en verantwoordelijkheden zullen o.a. behoren
• De dagelijkse opvolging en aansturing van alle Steigerbouw activiteiten voor de constructie
groep
• Controleren of de steigers veilig betreden kunnen worden
• Uitvoeren van een gedegen start werk analyse bij elke vergunning uitgifte
• Contacten onderhouden intern en extern
• Versturen van opdrachtbevestigingen naar aannemers
• Nemen van beslissingen over meer- en minderwerk, door dit te overleggen met scope
• Uitvoeren van administratieve voorafhandeling van meer-en minderwerk
• Verwerken van de administratie van uitstaande constructie steigers
• Voorbereiden, controleren en uitgeven van vergunningen
• Oplossen van technische onvolkomenheden
• Bewaken van de afgesproken planning en bewaken dat de verwachte kwaliteit van het op te
leveren werk door de aannemer wordt geleverd
Functie-eisen
Wij werken met verschillende gradaties van inspecteurs waarbij voor alle functies de volgende
minimale eisen gelden:
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal een MBO denk-, lees-, en schrijfniveau
In bezit van VCA VOL en Persoonscertificaat Steigerinspecteur
Representatief en enthousiast
Flexibel, geen 09.00-17.00 mentaliteit
Beheersen van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Beheersen van andere talen is een pré
Goede communicatievaardigheden en een echte teamplayer
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•
•
•

Kennis van MS-office
Rijbewijs B
Relevante werkervaring is een pré

Wat bieden wij
• Salaris conform cao-richtlijnen
• Tijdelijk contract met uitzicht op vast dienstverband bij goed functioneren
• Inleen van zelfstandig ook mogelijk
• Werktijden in overleg
• Mogelijkheid tot bijscholing en coaching t.b.v. eigen ontwikkeling
Ben je de persoon waarvoor een project nooit te groot of te complex kan zijn? Heb je net als ons, de
motivatie om door te gaan waar anderen afhaken? Ben je een zeer gedreven en gedetailleerd persoon
en wil je altijd op de hoogte zijn van de laatste regelgeving, normen en richtlijnen met betrekking tot de
Steigerbouw? Dan willen wij je ontmoeten!
Je kunt solliciteren op de weergegeven vacature door een motivatiebrief en Curriculum Vitae naar ons
toe sturen. Wij zullen jouw sollicitatie in behandeling nemen en spoedig contact met je opnemen.
Mocht je binnen 14 dagen geen bericht hebben ontvangen, neem dan gerust contact met ons op.
Email:
Onderwerp:
T.a.v.:

info@trainingscaffolding.com
Vacature STE
Dhr. E. Deutekom

Bij voorbaat dank voor jouw interesse.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot snel.
Team
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