
Meewerkend voorman 

C3 Living is een ambitieus bedrijf dat duurzame prefab oplossingen produceert en ontwikkelt, 
hiermee creëren we kansen. We realiseren modulaire eenheden met diverse doeleinden en prefab 
badkamers. De eenheden worden geplaatst in verschillende vormen en zijn flexibel inzetbaar. Indien 
gewenst stapelen en schakelen we de eenheden. C3 Living is een onderneming met een sociaal hart 
en zeer betrokken in het sociale domein. Binnen C3 Living werken we los van de onze professionele 
vakmensen ook met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor onze productielocatie in 
Panningen zoeken we een: 

Meewerkend voorman 

Functie: 

Als Meewerkend voorman/uitvoerder bij C3 Living werk je in onze productielocatie te Panningen of 
op locatie bij de realisatie. Je werkt mee in de uitvoering, maar je bent ook scherp op de voorgang 
van het project, je stuurt je collega’s aan, je zorgt dat alle materialen aanwezig zijn, je zorgt voor 
veiligheid op de vloer etc. Bij C3 Living werken we met professionele krachten en met mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Je hebt een technische achtergrond, je neemt graag het initiatief en 
je bent stressbestendig. 

Wij vragen: 

 Je hebt relevante werkervaring als Meewerkend voorman/uitvoerder in de bouw/techniek;
 Je hebt ervaring met het aansturen van een team en kan goed communiceren;
 Je bent in het bezit van je VCA Vol;
 Je bent in het bezit van een rijbewijs B
 Je bent stressbestendig en kan initiatief nemen;
 Je gaat materiaalbewust en milieubewust met materialen om.
 Je hebt affiniteit met computers en Microsoft office.
 Je hebt affiniteit met mensen met een uitdaging tot de arbeidsmarkt.

Wij bieden: 

 Je werkt binnen een gezonde en groeiende onderneming met een plezierig werkklimaat
 Mogelijkheden tot interne doorgroei
 Opleidingsmogelijkheden om je verder te ontwikkelen in je vakgebied
 Een pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden passende bij je functie
 Een organisatie met een commercieel en maatschappelijk doel

Ben je enthousiast geworden over bovenstaande vacature? 

Stuur dan je motivatiebrief en C.V. voor 31 juli naar personeelszaken@rendiz.nl t.a.v. Nancy 

Verhoef-Jeucken.  

mailto:personeelszaken@rendiz.nl

