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Betreft: sollicitatie naar uitvoerder, vacaturenummer 4536

Geachte Heer, Mevrouw,

Reagerend op uw advertentie betreffende de functie van uitvoerder, wil ik mij graag
kandidaat stellen. Samenwerking met uw bedrijf geeft mij de gelegenheid mijn vaardigheden,
kennis en opgedane ervaringen toe te passen.

Bij het bedrijf Nederlanden-Constructies heb ik een rijke werkervaring opgedaan in
de bouwbranche,  door  zorgvuldig  en  nauwgezet  te  werken in  dezelfde functie  waarop ik
nu  solliciteer.  Tot  mijn  taken  behoorden  o.a.  de  controle  van  de  bezorgingstermijnen
van materialen, het voeren van de bouwdocumentatie maar ook het bewaken van de veiligheid
van een team, bestaande uit 15 werknemers, waar ik de leiding over had. 

In  het  kader  van  interne  consultaties  in  het  bedrijf  en  het  scholingssysteem  heb
ik eveneens kennis over belangrijke kwesties aan ondergeschikten overgedragen. 

Onder mijn prestaties bevinden zich ook vele projecten die verband houden met o.a.
de  bouw  van  een  recreatiecomplex  in  Loosdrecht,  een  winkelcentrum  in  Maarsbergen,
een  kantoorhandelscomplex  in  Utrecht  en  een  middelbare  school  in  Bilthoven.  Tot  mijn
belangrijkste taken behoorden inhoudelijk toezicht op de projecten, het voeren van facturen,
het bestellen en de inventarisatie van materialen. 

Gedurende  vele  werkjaren  heb  ik  waardevolle  organisatorische  vaardigheden
opgedaan,  en  kan  goed  samenwerken  met  mensen.  Ik  bezit  de  vaardigheid  opdrachten
te geven en uit te voeren. Ik weet goed raad met stressvolle situaties. Ik ben verantwoordelijk,
assertief en kan zelfstandig werken: als team manager en als lid van een team. 

Het soort werk van de geboden functie komt overeen met mijn vaardigheden en zal
voor mij  een nieuwe uitdaging vormen. Graag verstrek ik u meer informatie  over  mezelf
en mijn ervaring tijdens een sollicitatiegesprek. 

Met vriendelijke groeten,
Johan Koch

Bijlage: curriculum vitae

www.jezykiobce.plwww.jezykiobce.pl

Materiał pochodzi z Audio Kursu Niderlandzki Praca za granicą 


