HORCONEX is een internationale kassenbouw onderneming, die als kernactiviteit
het bouwen van complete tuinbouwprojecten heeft. HORCONEX bestaat ruim 30
jaar en heeft een stevige marktpositie opgebouwd binnen Europa. Samen de
buitenlandse vestigingen heeft HORCONEX 50 gespecialiseerde werknemers in
dienst, die met verschillende onderaannemers werken aan projecten voor zeer
uiteenlopende opdrachtgevers. Het bedrijf maakt een gezonde groei door en de
organisatie is jong en dynamisch.
We zijn op zoek naar enthousiaste collega’s voor de volgende functies:

Werkvoorbereider/calculator Kassenbouw
Omschrijving:
Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor de totale
werkvoorbereiding en realisatie van een project, de inkoop- en de administratie.
Je werkt samen met de projectleider en onderhoudt de contacten met onze
commerciële medewerkers en onderaannemers tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden en bezoekt de projecten op locatie.
Een ander deel van je taken is het calculeren van projecten voorafgaand aan de
realisatie.

Profiel:
-

Je bent zelfstandig, accuraat, communicatief, ambitieus, een teamspeler,
stressbestendig en leergierig.
Je hebt affiniteit met de glastuinbouw.
Je hebt ervaring met werkvoorbereiding en denkt en werkt op HBO niveau.
Je hebt een ruime ervaring met Microsoft Office
Je hebt ervaring met Autocad
Je hebt een redelijke beheersing van de Engelse en Duitse taal; een
basiskennis van Frans is een pré

Voor telefonische informatie kan je contact opnemen met:
Xander van der Wilk +31 620668293
Ben je de juiste kandidaat voor een van deze functies, dan zien we je sollicitatie
graag tegemoet.

Industriestraat 18
2671 CT Naaldwijk
Email: sollicitatie@horconex.nl
0174-623440

HORCONEX is een internationale kassenbouw onderneming, die als kernactiviteit
het bouwen van complete tuinbouwprojecten heeft. HORCONEX bestaat ruim 30
jaar en heeft een stevige marktpositie opgebouwd binnen Europa. Samen de
buitenlandse vestigingen heeft HORCONEX 50 gespecialiseerde werknemers in
dienst, die met verschillende onderaannemers werken aan projecten voor zeer
uiteenlopende opdrachtgevers. Het bedrijf maakt een gezonde groei door en de
organisatie is jong en dynamisch.
We zijn op zoek naar enthousiaste collega’s voor de volgende functies:

Werkvoorbereider Verwarming
Omschrijving:
Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor de totale
werkvoorbereiding en realisatie van een project, de inkoop- en de administratie.
Je werkt samen met de projectleider en onderhoudt de contacten met onze
commerciële medewerkers en onderaannemers tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden

Profiel:
-

Je bent zelfstandig, accuraat, communicatief, ambitieus, een teamspeler,
stressbestendig en leergierig.
Je hebt affiniteit met de glastuinbouw.
Je hebt ervaring met werkvoorbereiding, bij voorkeur in
kasverwarmingsinstallaties en denkt en werkt op HBO niveau.
Je hebt een ruime ervaring met Microsoft Office en Autocad
Je hebt een redelijke beheersing van de Engelse en Duitse taal; een
basiskennis van Frans is een pré

Voor telefonische informatie kan je contact opnemen met:
Ton Knijnenburg 0031613567938
Ben je de juiste kandidaat voor een van deze functies, dan zien we je sollicitatie
graag tegemoet.

Industriestraat 18
2671 CT Naaldwijk
Email: sollicitatie@horconex.nl
0174-623440

