Medewerker plaatsing & onderhoud (40 uur)
Dit is de functie die je uitvoert

Als medewerker plaatsing en onderhoud ga je samen met collega’s op pad om de producten die de klant besteld heeft
te plaatsen op de gewenste locatie. Je bent verantwoordelijk om op de juiste manier, volgens de geldende richtlijnen,
verkeersborden, portalen en straatmeubilair te plaatsen. Daarnaast ben je in staat verkeerstekeningen te vertalen
naar de gewenste situatie. De standplaats is Leek.
Zo ziet je dag eruit
Als medewerker plaatsingsdienst is er bijna geen dag hetzelfde. De ene dag ben je bezig met de plaatsing van BOB
campagneborden, de volgende dag ben je met de collega’s aan het werk om een veilige schoolomgeving te creëren
met de Pierre Pencil attentiepalen en geleidenbogen om vervolgens een week later verkeersborden te plaatsen.
Kortom, een diverse functie vol met uitdagingen.

Vereisten
Je hebt een mbo-opleidingsniveau;
Je bent in het bezit van Rijbewijs BE (C is een pré );
Je bent in het bezit van een VCA of VCA-vol
diploma;
Het bezit van het Hoogwerker certificaat is een
pré;
Affiniteit met grondwerk is een pré;
Je bent proactief ingesteld, sleutelvaardig en
klantgericht;

Je bent bereid om op wisselende tijden te
werken;
Je bent bereid de cursus Veilig werken langs de
weg te volgen;
Je hebt goede communicatieve en sociale
vaardigheden, zowel in woord als geschrift;
Je bent oplossingsgericht;
Woonachtig in Leek en omstreken (max. 30 km).

Wat bieden we jou?

Naast een marktconform salaris, een pensioenregeling en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens CAO Metalektro,
bieden wij jou een uitdagende functie met toekomstperspectief binnen een innovatief bedrijf waarin je kunt bijdragen aan verkeersveiligheid We bieden je een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling en
daarnaast ook gepaste opleiding om jezelf verder te kunnen ontwikkelen en certificaten te kunnen behalen. Daarnaast hebben we een uitstekende verbinding met het openbaar vervoer: ons kantoor is gevestigd naast een bushalte!

Dit is het bedrijf waarvoor je aan de slag gaat

HR Groep produceert en levert verkeersborden en bewegwijzering in de openbare ruimte. Maar HR Groep is méér
dan de levering van producten en diensten; wij helpen u een veilige en prettige leefomgeving te creëren, die efficiënt
kan worden beheerd. Als totaalaanbieder op het gebied van inrichting van de openbare ruimte, zijn we er trots op
dat we iedere dag een rol spelen in de levens van mensen om zich veilig en comfortabel te kunnen voortbewegen.

Interesse of direct solliciteren?
Stuur onderstaande input naar Reina.Steinfort@hrgroep.nl:
• CV
• Motivatiebrief (maximaal 250 woorden)

Vragen over de functie?
Kees Prins
+31 0 594 501645
Kees.Prins@hrgroep.nl

