Fried van de Laar Groep in Best is een Best’s familiebedrijf met een landelijke
klantenkring. Vooral bekend van mooie retailprojecten, maar wat veel mensen
niet weten, is dat de afdeling Bouw schitterende projecten gerealiseerd heeft
waar ze trots op zijn. Denk hierbij aan Holland Casino, Albert Heijn, Jumbo
Vastgoed, Shell en Stacey Olie. Met bijna 100 collega’s werken zij vanuit een
state of the art kantoor in Best aan de voorbereiding van de mooiste projecten.
Goed gekwalificeerde collega’s, een Brabantse sfeer en de mooie aspecten van
een familiebedrijf (we doen het goed en we doen het samen) zorgen dat de
opdrachtgevers steeds weer terugkomen en Fried van de Laar Groep een
goede en betrouwbare naam in de markt heeft. Gelukkig blijven de schitterende projecten binnen komen. De organisatie groeit op alle fronten. Omdat
de kwaliteit hoog moet blijven en ze mooie projecten willen blijven aannemen,
zoeken we voor Fried van de Laar een uitbreiding van het team in de persoon
van een

WERKVOORBEREIDER
BOUW
VOORUIT BOUWEN IS OOK JOUW MOTTO

JE FUNCTIE
Je bent de kritische sparringpartner van de Projectleider. Samen realiseren jullie een optimale
opzet, bewaking en voortgang op ieder bouwproject. Je focus ligt op het verbeteren van
de kwaliteit, verhogen van productiviteit en doorlooptijd. Je hebt grip op de bouw- en faalkosten en de financiële risico’s heb je goed in beeld. Je bepaalt welke materialen er toegepast
worden, regelt de offertes en de bestellingen. Je signaleert meer- en minderwerk op tijd.
Samen met het hele Fried van de Laar – team realiseer je het beste project. Onder ‘team’
verstaan we de calculator, projectleider, magazijnbeheerder en al je collega’s van de uitvoering.
JOUW PROFIEL
Een afgeronde Mbo/Hbo Bouwkunde opleiding, daarna ca. 5 jaar werkervaring in een soortgelijke brede rol. Je hebt ervaring met de programma’s IBIS en BlueBeam en natuurlijk de
reguliere kantoorautomatisering. Je brengt een stevige basiskennis mee maar bent altijd in
voor het leren van nieuwe dingen. Die leren ze ook graag van jou, want daar ben je nooit te
oud voor. Fried van de Laar is innovatief, zorgt gewoon dat de zaken geregeld worden en zet
zo de mooiste projecten neer. Die trots wil jij ook graag voelen!
FRIED VAN DE LAAR…
Is het leukste bouwbedrijf uit de regio. Ambitieus, ze worden gevraagd voor de mooiste projecten. Er wordt hard gewerkt, maar je kent de term; “work hard play hard’. Die is bij de mensen
van Fried van de Laar op het lijf geschreven. Een jong team, jonge directie toekomstgericht.
Er is zeer veel ruimte voor doorgroei. Fried van de Laar werkt voor de mooiste merken in Nederland voor opdrachtgevers die net zo ambitieus zijn. Ook zij willen de beste in hun segment zijn.
REAGEREN?
LINKX begeleidt de werving- en selectieprocedure. Voor vragen kun je bellen met Imke Segers
op 06 – 5136 8465 en natuurlijk kun je ook meteen reageren: imke@linkxhr.nl. Voor meer informatie kun je terecht op www.friedvandelaar.nl
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