Projectleider/uitvoerder+
Ben jij uit het juiste hout gesneden om bij ons aan de slag te gaan?
Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste projectleider/uitvoerder+ om de structurele vergroting
van ons bedrijf vorm te geven. Wil je onderdeel worden van een enthousiast team dat door heel
Nederland uitdagende (boom)projecten realiseert? Aarzel niet en solliciteer op deze functie bij Quercus
boomexperts B.V.

Wat ga je doen?
Quercus boomexperts werkt aan uitdagende boomprojecten door heel Nederland. Als projectleider
werk je op een zelfstandige en professionele wijze aan bijzondere en complexe projecten.
Je bent het gezicht van Quercus in de regio en verantwoordelijk voor het resultaat en de werkvoorraad
van de regio randstad. Je hebt een team van ETW-ers tot je beschikking voor het uitvoeren van alle
voorkomende boomverzorgingswerkzaamheden. De werken variëren van complexe meerjarige
onderhoudsprojecten voor provincies tot snoeiwerkzaamheden voor particulieren.
Als uitvoerder/projectleider verricht je onder andere de volgende taken:
• Toezien op een goede uitvoering van de projecten waar jij verantwoordelijk voor bent;
• Financieel verantwoordelijk voor jouw projecten;
• Aansturen van medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren;
• Acquireren van nieuwe werkzaamheden en projecten;
• Relatiebeheer van opdrachtgevers, leveranciers en overige partijen.
Onze projectleiders vormen samen met de directie het Management Team en zijn de drijvende kracht
achter de groeiambities van Quercus.

Wat vragen wij?









Aantoonbare ervaring in het zelfstandig begeleiden van bomen, groen en/of infra werken;
Aanvullende diploma’s (BRL, BHV etc.) is een pré;
Bij voorkeur woonachtig in West-Nederland (regio Utrecht, Den Haag, Rotterdam);
Prestatiegericht, kwaliteitsbewust, representatief en communicatief vaardig;
Goede communicatieve vaardigheden
HBO werk en denkniveau
Een flexibele en gemotiveerde instelling
Teamspeler (Het belangrijk dat je op elkaar kunt vertrouwen. Je werkt in een klein team en komt dagelijks in
situaties terecht goede communicatie, veiligheid en structureel werken voorop staan.)

Wat bieden we?
Quercus boomexperts is een dynamisch bedrijf met uitstekende perspectieven voor gepassioneerde
vakmensen. Wij bieden een prettige werksfeer in een relatief kleine organisatie met veel diversiteit in
de werkzaamheden. De organisatie is groeiende waardoor het van belang is een hoog
verantwoordelijkheidsgevoel te hebben om samen te werken aan verdere uitbreiding. Uiteraard geeft
dit bij goed en ambitieus functioneren, goede doorgroeimogelijkheden.






Een uitdagende in zelfstandige baan
Volop ruimte voor ondernemerschap
Persoonlijke ontwikkeling door opleiding
Een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie
Een enthousiast team dat door middel van reflectie en evaluatie succesvol blijft.

Natuurlijk wordt je bij aanvang van deze baan, ingewerkt en begeleidt door een ervaren projectleider.

Bedrijfsomschrijving:
‘Wij zijn de oplossing voor elke denkbare bomenvraag’.
Dit is de ambitieuze ambitie waarmee de organisatie van Quercus boomexperts zichzelf de komende
jaren verder gaat ontwikkelen en manifesteren in de bomenmarkt. Omdat steeds meer klanten en
opdrachtgevers onze ontzorgende manier van denken en ons probleemoplossende vermogen weten te
waarderen, groeit onze orderportefeuille gestaag maar zeker. Daarom zijn wij landelijk voortdurend op
zoek naar goede vakkrachten die onze passie delen en onze visie kunnen onderschrijven.
Onze klantenkring is divers, wij werken voor particulieren, instellingen en overheden. Onze mensen zijn
goed opgeleid, enthousiast en gemotiveerd.
Ben jij iemand, of weet je iemand, die graag mee zou willen werken aan de toekomst van Quercus
boomexperts, stuur dan je CV en een korte motivatie per mail en naar info@quercusboomexperts.nl.
Voor vragen kun je terecht bij Rob Gulmans via 06-31777849 of rob.gulmans@quercusboomexperts.nl

