Planner
Moi!
Zie jij onze opvallende groene bedrijfskleur ook steeds meer? Klopt! We hebben het
hartstikke druk. Er komen weer een paar mooie projecten aan, dus we kunnen je hulp
goed gebruiken!
Wat ga je doen?
Jij zorgt ervoor dat onze machines en mensen op de juiste plaats op het juiste
moment zijn. Voor jou doen onze chauffeurs, machinisten en grondwerkers graag een
stap extra. Je bent verantwoordelijk voor de invulling van mens en machine op onze
projecten en contracten. In overleg met de uitvoerders en projectleiders vul je de
dagelijkse planning in en maakt die kloppend. Je zorgt voor overzicht door de
langetermijnplanning op te stellen. Mens of machine te weinig? Je regelt ze.
Capaciteit over? Ook dat zet je weg in de markt.
Wie ben je?
• zelfstandig, oplossingsgericht en punctueel;
• gestructureerd en flexibel;
• goede communicatieve vaardigheden
• commerciële instelling
• flinke dosis vertrouwen in je eigen kunnen
• echte teamspeler
Al wat ervaring of juist doorgewinterd? Beiden welkom!
Jij hebt al (wat) ervaring opgedaan bij een GWW-aannemer, grondverzetbedrijf of een
loonbedrijf en bent toe aan een volgende stap. Of je bent een senior die klaar is om
zijn ervaring en kennis te gaan delen. In beide gevallen horen we graag van je.
Wat doet Heuvelman GSO?
Heuvelman GSO is een breed opgezet bedrijf met twee vestigingen in Farmsum en in
Zuidbroek met inname-depots en (mobiele) breekinstallaties, een eigen kade met
opslagfaciliteiten, een -groen- wagenpark en een laboratorium. We nemen
verontreinigd slib of grond in en en upcyclen dat naar secundaire grondstoffen. Dat
kan afkomstig zijn van een door ons uitgevoerde sanering, maar het kan ook worden
aangeleverd door opdrachtgevers. Van puin maken we in situ of op onze vestiging
halffabricaten voor de GWW- of asfalt en betonindustrie. Heuvelman GSO verzorgt het
complete pakket voor de ondergrondse infrastructuur: Dat geldt ook voor alle
voorkomende handelingen voor het bouwrijp maken, ophogen en het aanbrengen van
bestrating en (bouw)verharding. We werken zowel voor overheden als voor andere
aannemers en commerciële opdrachtgevers. Geen dag is hetzelfde, alleen de koffie.
Waarom Heuvelman GSO?
Je voelt je -net als wij- thuis in het Noorden. Bij Heuvelman GSO sta je er nooit alleen
voor, we klaren echt samen de klus. En dat werkt gewoon hartstikke mooi. Met meer
dan 40 collega’s groeien we nog steeds.
Klinkt goed?
Kom een kop koffie halen. Kijken we samen of we een goede match zijn. We houden
zelf ook niet van brieven schrijven, dus stuur een appje naar
06-55154424 of info@heuvelman-gso.nl dat je eens een keer wilt praten over deze
functie.

