VACATURE COÖRDINEREND AUDITOR (24 - 32 uur)
Stichting Bewuste Bouwers zet zich in voor een beter
imago van de bouw. Dit imago wordt (mede) bepaald door
de ervaringen die mensen hebben met de bouwplaatsen.
Het instrument dat we gebruiken is de gedragscode voor
bouwplaatsen. Aangesloten bouwers laten zien dat zij geven om hun omgeving,
medewerkers, het milieu en veilig werken. Bewuste Bouwers is een aanjager en geeft de
bouwwereld een impuls door professionaliteit zichtbaar te maken en de uitwisseling van
ideeën en ervaringen te stimuleren.
Bewuste Bouwers bestaat uit een kernteam van 4 mensen en een team van 10 auditors
verspreid door het land. Wij zijn op zoek naar een coördinerend auditor. Het betreft een
zelfstandige functie. Je bezoekt bijna dagelijks een bouwplaats en coördineert het team
van auditors. Op de bouwplaats toetst je op welke wijze invulling gegeven is aan de
gedragscode en stelt een complete rapportage op.
De functie










Verantwoordelijk voor het toetsingsproces: audits en mysteriebezoeken,
Uitvoeren van audits op de bouwplaatsen + rapportage,
Uitvoeren van mysteriebezoeken rondom de bouwplaatsen,
Kwaliteitscontrole van audit- en mysterierapportages van collega’s,
Voorstellen doen voor het verbeteren van het toetsingsproces,
Zorgen voor kennisdeling binnen het team,
Commerciële sensitiviteit: aandacht voor uitbouwen van de klantrelaties,
Input leveren voor communicatie uitingen door de communicatiemedewerker,
Leveren van eigen posts op social media,

Wij zoeken een enthousiaste initiatiefrijke collega, met:








Communicatieve vaardigheden, kan makkelijk praten met bouwvakkers,
projectleiders en (omgevings-) managers,
Ervaring met het geven van feedback,
Resultaatgerichte en operationele instelling,
Schrijfvaardigheden (duidelijke rapportages),
Kan werken met apps, websites en databases,
Affiniteit met de bouwwereld,
HBO-niveau.

Wij bieden:
Een zelfstandige afwisselende functie, voor minimaal 24 uur en maximaal 32 uur per
week. Werkdagen en –tijden in overleg. Passende arbeidsvoorwaarden en een flexibele
werkplek in Zoetermeer. Het werkterrein is heel Nederland, met nadruk op de Randstad.
Thuiswerken is mogelijk.
Bent jij de geschikte kandidaat voor deze functie? Stuur uiterlijk 3 januari 2016 je
motivatie met een cv naar info@bewustebouwers.nl o.v.v. vacature auditeur. Nadere
informatie over de functie kan worden ingewonnen bij de directeur, Ilja Werkhoven via
info@bewustebouwers.nl of 079-325 24 25.

