BOOM element bv groeit! Zij is een dochterbedrijf van de ELEMENTEN groep bv. De buitenruimte is het
domein van de ELEMENTEN groep. Daar gebeurt het! De groep verzorgt de inrichting en beheer van alles op
het gebied van TUIN, BOOM en GROEN. Met een enthousiast team en betrokken medewerkers staan we elke
dag weer klaar voor onze klanten.
ELEMENTEN groep wil een grote bijdrage leveren aan het vergroenen en verduurzamen van de buitenruimte.
BOOM element is de gespecialiseerde dienstverlener voor het beheer van bomen. Wij snoeien, (ver)planten en
rooien bomen op elke denkbare plek en onderzoeken en adviseren over duurzaam boombeheer.
We zoeken jou om dat samen met ons te bereiken. Ben jij de

Ondernemende coördinator Bedrijfsbureau BOOM element bv
Dan hebben wij een hele toffe uitdaging voor je.
Heb je net als wij een passie voor BOMEN? Dan hoor je helemaal bij ons. Hou je ervan om ondernemend bezig
te zijn?
Als coördinator bedrijfsbureau voor BOOM element zorg je ervoor dat de projecten gestroomlijnd door de
organisatie worden geloodst. Je zorgt ervoor dat de projecten goed en nauwkeurig worden berekend en
voorbereid. Je weet precies wat daarvoor nodig is, zodat het beste resultaat gehaald wordt.
Bovendien sta je sterk in je schoenen wat betreft communicatie. Je weet meer te halen uit de projecten door
steeds efficiënt om te gaan met de inzet van planning, personeel en materieel. Klanten weten wat ze aan je
hebben. Je staat voor je afspraak.
Verantwoordelijkheid is bij ons in elke laag van de organisatie een kernbegrip, een vanzelfsprekendheid. In deze
functie krijg je een grote zelfstandigheid bij BOOM element. Personeel komt bij ons op de eerste plaats. Je zorgt
dat de teams elke ochtend gecoördineerd en voorbereid op pad gaan. Voor klanten en leveranciers ben jij het
aanspreekpunt en verkoop en inkoop zijn onderdeel van je dagelijkse werkzaamheden.
Jouw dag op kantoor?
We starten met een goede kop koffie en spreken dan de dag door. De avond ervoor is het materieel klaargezet.
’s Ochtends coördineer je het goede verloop van de vertrekkende teams naar de projecten.
Vervolgens houd je je bezig met de offerte-aanvragen, calculaties en opdrachten in het digitale CRM-systeem.
Je zorgt dat de projecten zijn voorbereid, zodat de medewerkers hun werk efficiënt kunnen uitvoeren.
Met de leveranciers heb je de afspraken voor de leveringen tegen de scherpst mogelijke tarieven gemaakt.
Daarnaast zorg je ervoor dat de voortgang van de projecten wordt bewaakt en bespreek je dit met de directie.
Op basis van jouw advies zullen er keuzes kunnen worden gemaakt tot verbetering van het projectproces.
’s Avonds sluit je de deur met een tevreden gevoel. Iedereen is voor de volgende dag weer op de hoogte van
de bijzonderheden. De klanten zijn geïnformeerd over de voortgang en start van de projecten.
Vrijdagmiddag zorg je er natuurlijk wel voor dat het bier koud staat!

Jij bent onze kandidaat als je:
•
•
•
•
•
•

Enthousiast wordt van het werken met bomen in de groene buitenruimte.
Aantoonbare werkervaring in werkvoorbereiding, calculatie, projectbegeleiding en aansturing hebt.
Ondernemend bent ingesteld, omdat je kansen voor klanten niet onbenut laat.
Goed overweg kunt met het werken met MS Office (Excel, Word, Outlook, etc.), Windows of Mac en
online-applicaties, CRM-programma’s.
Werkt vanuit kansen en mogelijkheden.
Flexibel bent ingesteld, en goede sociale vaardigheden hebt.

Wat mag je verwachten van de ELEMENTEN groep:
•
•
•
•
•
•
•

Je krijgt een uitdagende, zelfstandige baan binnen een team van enthousiaste en betrokken collega’s
Dat je volop ruimte hebt om je te ontwikkelen en in het bedrijf verder te groeien
Passend salaris (afhankelijk van competenties en ervaring) tussen € 3.500,- en € 3.950,- bruto/maand
Bij buitengewoon gekwalificeerde competenties en ondernemingsniveau is honorarium nader
bespreekbaar.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor Hoveniers en Groenvoorzieners
Vrij invulbare werkdagen en werktijden in samenspraak met je collega’s
Mobiliteit is bespreekbaar.

Ben je nieuwsgierig geworden?
Neem dan contact met ons op via bas@boomelement.nl of 026-8484 328.
Uiteraard willen we ook graag de ruimte geven om eens een dagje mee te komen lopen en kijken zodat je de
sfeer kunt proeven.
Stuur je sollicitatie naar:
BOOM element bv
t.a.v. Bas en Inge Gijsbers
info@boomelement.nl
Klapstraat 1 B - 6654 AL Afferden (Gld)

