Wil jij onze nieuwe collega worden?
Ben jij onze ontbrekende schakel tussen de voorbereiding, uitvoering en realisatie van de bouw? Wil
jij een uitdagende start van je carrière? Wil jij graag dat alles goed op orde is, dat budgetten goed
zijn, de inkoop tijdig gebeurt en vastligt. Dat planningen worden opgesteld en gevolgd en de
deadlines gehaald. Vind jij het een uitdaging om contracten in begrijpelijke taal op te stellen maar ook
juridisch goed?! En heb je naast deze uiteenlopende kwaliteiten ook nog een bouwkundige
achtergrond, dan willen wij het liefst vandaag nog met jou in gesprek om ons leuke bedrijf direct te
komen versterken!
Wie wij zijn?
Eerst maar even voorstellen: Henselmans is een echt familiebedrijf: wij zijn plat georganiseerd en
schakelen daardoor snel. Wij zijn dus flexibel en informeel. Maar we zijn ook zeer ambitieus en willen
dé duurzame woningontwikkelaar en -bouwer bij uitstek worden en we zijn daarin hard op weg. We
zijn toonaangevend in de regio Noord-Holland. Wij realiseren onze bouwwerken op een plezierige
wijze, want bij alles wat we doen staat plezier in wat je doet voorop. Wij leveren kwaliteit voor onze
klanten en geven onze klanten gevraagd en ongevraagd adviezen zodat ze nog meer waarde krijgen
dan ze vooraf verwachtten.
Dit doen wij al sinds 1878 en dat lukt alleen omdat we de ontwikkelingen in de markt nauwgezet
volgen en onszelf open stellen om continu te willen verbeteren. Dat houdt ons, ondanks al die jaren,
jong en energiek!
Wie wij willen?
− Wij willen jou als je graag in een energiek team met leuke collega’s in een plezierige sfeer wilt
werken. Je moet dus goed kunnen samenwerken en communiceren met je teamgenoten,
samenwerkingspartners en met onze klanten!
− Wij willen jou als je een afgeronde HBO opleiding bouwkundig of HBO werk- en denkniveau hebt,
maar werkervaring is geen vereiste.
− Wij willen jou als je veel facetten van het bouwen wilt ervaren en daar graag je steentje aan wilt
bijdragen.
− Wij willen jou als je open durft te stellen voor veranderingen en deze juist wil aanjagen. Je moet
veranderingen omarmen en hieraan actief willen bijdragen.
− Wij willen jou als je een ‘aanpakker’ bent en je graag jezelf wilt blijven ontwikkelen door te willen
leren van collega’s, cursussen en opleidingen. Wij geven jou hiervoor alle ruimte die je nodig hebt
maar jij moet daarin het initiatief nemen.
Wij willen je graag, dus willen wij je ook graag wat bieden:
- Wij bieden je plezier! Plezier in dat wat je dagelijks doet: werken.
- Divers en uitdagend werk: voordeel van een familiebedrijf als de onze is dat je veel kan en mag
doen. Je werkt aan het continue verbeteren van onze organisatie in een dynamische bouwbranche.
- Weinig reisuren. Omdat we een regionaal georiënteerd bedrijf zijn, sta je voor je werk nooit
dagelijks in files maar heb je korte reisafstanden.
- Veel flexibiliteit, vrijheid en dus verantwoordelijkheid, ook op het gebied van je werktijden.
- Ontwikkelingen. Als jij ons weet te overtuigen van nieuwe ontwikkelingen geven we je alle ruimte
om die zelf op te pakken en in te voeren. Maar we stimuleren je ook om jezelf te blijven
ontwikkelen.
- En o ja, natuurlijk belonen we je ook meer dan goed!
Nieuwsgierig naar meer?
Natuurlijk willen wij met trots nog meer over onszelf vertellen aan jou, maar wij zijn nog
nieuwsgieriger naar wie jíj bent en waarom jíj voor ons de beste persoon bent in ons team.
Wij kunnen dit allemaal niet kwijt in woorden op papier en praten liever mét jou in een persoonlijk
gesprek.
Wil jij dat ook? Stuur ons een mail waarin jij jezelf aan ons voorstelt en ons nieuwsgierig maakt om
jou te leren kennen. Je kan je mail sturen naar Irma Amoureus (i.amoureus@henselmans.nl), doe dit
(vóór 24 augustus) dan spreken we elkaar snel! Wil jij alvast meer sfeer proeven of een betere
indruk krijgen van ons? Kijk dan op onze facebookpagina (facebook.com/henselmansbouwbedrijf) of
op onze website: www.henselmans.nl.
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