
 

 
 
 

 

VACATURE 

Technisch Medewerker Bedrijfsbureau 
(32-40 uur per week) Gjaltema Groningen 
  
Algemeen  
Ben jij het type ’poten in de klei’, een operationele aanpakker en een (technisch) administratief talent?  
Heb je een klantvriendelijke instelling met een zakelijke inslag en wil je nog veel wil leren? Dan 
hebben wij een leuke, uitdagende en afwisselende baan voor jou.  
 
De werkzaamheden  
Het bedrijfsbureau steigerbouw is de spil binnen de afdeling steigerbouw. Als beginnend Technisch 
Medewerker Bedrijfsbureau zorg je samen met collega’s dat het proces vanaf de aanvraag voor een 
steiger tot aan het uitvoeren van het project op rolletjes loopt. De werkzaamheden die daarbij komen 
kijken zijn zeer divers. Als beginnend Technisch Medewerker Bedrijfsbureau kun je veel in deze 
functie leren. 
  
Taken die bij deze functie horen  
- aanvragen en projecten registeren; 
- het aanmaken en onderhouden van dossiers; 
- het uitbrengen van offertes; 
- calculeren; 
- het afhandelen van klantvragen, telefonisch en per e-mail. 
 
 Wat wij vragen  
- een afgeronde MBO4 opleiding, bij voorkeur richting Bouwkunde;   
- technisch inzicht en cijfermatig sterk; 
- 1-2 jaar administratieve ervaring; 
- goede beheersing van het Office-pakket; 
- communicatief sterk, in woord en geschrift; 
- sociaal, klant- en oplossingsgericht;  
- organisatorisch sterk. 
 
Wat bieden wij 
Een dienstverband voor bepaalde tijd, met uitzicht op een vaste aanstelling binnen een groeiende en 
dynamische organisatie. De werkdagen en –tijden zijn van maandag t/m vrijdag van 7:30 – 16:15 uur. 
Het salaris is afhankelijk van je opleiding en werkervaring. 
 
Bedrijfsprofiel 
Gjaltema is een groeiend en innoverend bedrijf gespecialiseerd in steigerbouw, hoogwerkers en 
materieel verhuur. Het familiebedrijf is opgericht in 1979 en telt momenteel 170 vaste medewerkers. 
Het is een dynamisch bedrijf en altijd in beweging. 
 
Privacyverklaring  
Gjaltema behandelt sollicitaties en cv’s zeer zorgvuldig. Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk 
zijn voor het sollicitatiedoel worden bewaard en bewerkt, zie ook https://gjaltema.eu/privacyverklaring/.  
 
Contact  
Interesse in deze afwisselende functie, dan ontvangen wij graag je cv en een korte motivatiebrief. Dit 
kun je per e-mail sturen naar personeelszaken@gjaltema.eu ter attentie van Pauline van Loenen, 
afdeling P&O. Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen met de afdeling personeelszaken via 
hetzelfde e-mailadres. 
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