Schoonhoven, 12 september 2016

Ons kenmerk
Betreft

: GS
: Vacature Meewerkend Voorman

Gerco Brandpreventie zoekt in de regio Amsterdam / Noord Holland een ervaren
Meewerkend Voorman die zorgt voor het aanbrengen van bouwkundige brandpreventieve
voorzieningen in bestaande gebouwen en nieuwbouw en die tevens de werkzaamheden van
de brandpreventiemonteurs coördineert en begeleidt. Ben jij of ken jij zo iemand, reageer
dan naar pz@gerco.com
Wat zijn je taken?
Je geeft instructies aan de monteurs brandpreventie op het project, zodat de
werkzaamheden conform de wensen van en afspraken met de opdrachtgever en de
kwaliteitseisen worden uitgevoerd. Een groot deel van de tijd werk je ook zelf mee. Je draagt
zorg voor de benodigde materialen en hulpmiddelen voor het uitvoeren van de
werkzaamheden. Je bespreekt de voortgang van het project met de opdrachtgever en
uitvoerder. Je signaleert en registreert meerwerk. Projecten kunnen variëren van een halve
dag tot enkele maanden.
Wat verwachten we van jou?
Je hebt minimaal VMBO-K werk- en denkniveau en hebt een aantal jaren ervaring in de
bouwkundige brandpreventie. Uiteraard ben je in het bezit van je VCA-diploma. Liefst VCAVOL. Je hebt bouwkundig inzicht. Bouwkundige brandpreventie is geen standaard oplossing,
maar vraagt creativiteit in het vinden van de beste oplossing. Je hebt goede communicatieve
vaardigheden, zodat je zowel met de opdrachtgever als met de monteur brandpreventie kunt
overleggen. Je spreekt, leest en schrijft vloeiend de Nederlandse taal.

Vacature
Ervaren werkvoorbereider

Wat bieden we je?
Een baan in de buitendienst met veel zelfstandigheid. Het werk is afwisselend: je bent steeds
op verschillende projecten aan het werk. Het resultaat van het project valt of staat met jouw
inzet en die van je collega’s. Je hebt veel vrijheid om je dag in te delen.
De CAO voor het Isolatiebedrijf (Metaal en Techniek) is van toepassing, met onder andere
24 vakantiedagen en 13 ATV-dagen.
Wat doet Gerco Brandpreventie?
Wij zijn gespecialiseerd in het vervaardigen en plaatsen van brandwerende
afdichtingssystemen voor kabel- en leiding doorvoeren, het brandwerend behandelen van
draagconstructies en het verzorgen van de brandveiligheid van ondergrondse bouwwerken
zoals tunnels en tunnelinstallaties. Het gehele proces van inventarisatie- en ontwerpfase tot
en met productie, installatie, onderhoud en inspectie heeft Gerco in eigen hand. Voor meer
informatie: www.gerco.com
Gerco is in heel Nederland actief met zo’n 120 regionaal opererende monteurs. Het kantoor
is in Schoonhoven (centraal in Nederland op minder dan 30 minuten van Rotterdam, Utrecht,
Gouda en Gorinchem)
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