BESTEKSCHRIJVER / WERKVOORBEREIDER / INNOVATOR
Secgroen is een jong en dynamisch bedrijf dat zich richt op engineering- en tenderadvies
voor de overheid en zakelijke markt. Wij zijn de specialist op het gebied van groen, en
geloven dat groen de basis vormt voor een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving.
Naast engineering en advies, richten wij ons op een duurzame en
toekomstbestendige inrichting van het stedelijk gebied. We houden van korte lijnen en willen
de toegankelijke en servicegerichte partner zijn voor al onze klanten, waarbij hoogwaardige
kwaliteit het uitgangspunt is.
Door goede samenwerking, flexibiliteit en innovaties groeit het bedrijf snel. We zijn daarom
op zoek naar een werkvoorbereider / bestekschrijver met gevoel voor innovatie en de ambitie
heeft om mee te groeien met het bedrijf.
Een greep uit de werkzaamheden:
▪
▪
▪
▪

Het voorbereiden van groene en cultuurtechnische werken
Het maken van ontwerpen/bestekstekeningen
Het schrijven van beplantingsplannen
Het maken van specifieke groenbestekken

Daarnaast vinden we het belangrijk dat je een frisse kijk hebt op de markt en kansen benut.
Je krijgt daarom ook de vrijheid om innovatieve ideeën in te brengen en deze projecten zelf
te ontplooien en door te ontwikkelen.
Dit vragen wij:
▪
▪
▪
▪
▪

Een HBO opleiding (bijv. Has of Larenstein), met 0-3 jaar werkervaring
MBO4 met de ambitie om opleidingen en/of cursussen te volgen en minimaal 3 jaar
werkervaring
Ervaring met bestekprogramma’s en tekenprogramma’s
Rijbewijs B
Een proactieve en ondernemende houding

Dit bieden wij:
▪
▪
▪
▪
▪

Een functie met veel vrijheid en ontwikkelingsmogelijkheden
Kansen om direct mee te groeien met het bedrijf
Een markconform salaris waarbij een vast contract snel tot de mogelijkheden behoort
Flexibele werktijden
Vrijheid om innovatieve producten en/of diensten te ontwikkelen

Heb je interesse?
Stuur dan je CV met motivatiebrief naar info@secgroen.nl. Voor inhoudelijke vragen over de
vacature kun je contact opnemen met Ruben Deddens, 06 29 56 78 25.

