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Profiel: 

Bouwplaats Portier / Toezichthouder 
Omschrijving: 

Veiligheid op de bouwplaats is van groot belang, men wil weten wie er aanwezig is op de 
bouwplaats, dat de aanwezige personen voldoen aan de gestelde veiligheidsregels. 

Als Bouwplaats Portier / Toezichthouder werk je in de meeste gevallen zelfstandig en heb je veel 
contact op locatie met de uitvoerder van het bouwproject voor de dagelijkse gang van zaken en het 
logistieke proces.   

Beschik jij over de volgende kwaliteiten:   

 Affiniteit met de bouwsector, Technische kennis (is een pré)  
 Representatief voorkomen / verzorgd uiterlijk 
 Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
 Een dienstverlenende instelling 
 Goede sociale vaardigheden 
 Zelfdiscipline 
 Zelfstandigheid 
 Stressbestendigheid 
 Een professionele en vriendelijke houding richting bezoekers en collega’s 

 

De functie uitvoering bestaat daarbij o.a. uit de volgende taken: 

 Je opent de bouwlocatie en keten. 
 Je registreert nieuwe medewerkers en bezoekers  
 Je houdt een dagrapportage bij en hebt andere administratieve taken 
 Je reguleert de toegang tot de bouw zowel van personen als van transporten 
 Je hebt een professionele en vriendelijke houding richting bezoekers en collega’s 
 Je houdt oog voor veiligheid in het algemeen, o.a. tijdens het lopen van rondes 
 Je kunt en durft in te grijpen en te handelen bij incidenten 
 Je maakt onderdeel uit van de Bedrijf Hulp Verlenings-organisatie 
 Je sluit de bouwplaats ook weer af 

 
Wat vragen wij van jou?  

 In bezit van VCA / BHV / GPI (of bereid deze certificaten te halen) 
 In het bezit van een landelijke aanstellingspas verkeersregelaar is een pré 
 Nederlandse taal spreken, schrijven, lezen en verstaan 
 Engelse taal spreken 
 In bezit van rijbewijs en eigen vervoer (auto noodzakelijk) 
 Enige kennis van computers / programma’s zoals Microsoft Office  
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 Geen 9 tot 5 mentaliteit 
 Landelijk willen/kunnen werken 
 Representatief/ verzorgd uiterlijk 
 Goed kunnen communiceren/ rapporteren 
 Leeftijd minimaal 18 jaar  

Wat bieden wij?  

 Veel persoonlijke aandacht en waardering 
 Salaris: op basis van je ervaring 
 Parttime of Fulltime dienstverband 
 Werken in een professioneel team 
 Doorgroei mogelijkheden  
 Oa: BHV  / VCA / GPI  cursussen 
  Interne trainingen in het kader van Continue Professional Development  

 

Wie zijn wij?  

 Bij Triple F sta jij als medewerker centraal. Wij kunnen de zaken bij de opdrachtgever nog zo 
mooi voorstellen als jij niet optimaal kunt functioneren in je operationele omgeving dan 
slaan we de plank mis. 

 Wij zullen daarom aan de voorkant de opdrachtgever goed bevragen over de gewenste 
dienstverlening, dit vermelden we dan in een werkinstructie of een briefing. Verder zorgen 
we ervoor dat ook je ook in materiele zin aan niets ontbreekt om je taken optimaal te 
kunnen uitvoeren. 

 Om je verder te blijven ontwikkelen investeren we, buiten de jaarlijks benodigde cursussen 
om je aan alle minimale eisen te blijven voldoen, ook in andere relevante cursussen en 
bijeenkomsten. 

 Het Triple F Principe, van Firm, Fair, Friendly, dat we door de gehele organisatie als leidraad 
houden voor alle processen, is ook op alle uitvoerende werkzaamheden van toepassing. De 
achtergrond en uitwerking hiervan gaan we je uitgebreid uitleggen. Waarna je met een hoge 
mate van vrijheid en zelfstandigheid in staat zult zijn je taken tot een goed eind te 
volbrengen. 

 Ook de personeelsvereniging ziet je graag verschijnen bij en van de bijeenkomsten die zij 
organiseren. 

 

 

 


