VACATURE TALA

Vacature: Bouwer
"Ben jij klaar voor bouwen 4.0? Meer duurzame huizen bouwen, door
slimmer, groener en leuker te werken. En dat ook nog lekker binnen in onze
eigen fabriek in Broekland." - Bas Tala maakt grote stappen en dat gaat beter met meer mensen. Daarom
zoeken wij bouwers met twee rechter handen. De handige Harries,
Hannekes of Harouns van Salland. Je gaat samen met Bas, Johan en
Jeroen onze duurzame en modulaire woningen van CLT bouwen. Dat doe je
in onze eigen fabriek in Broekland.
Er is een grote diversiteit aan werkzaamheden die we uitvoeren. Naast het
samenstellen van de CLT hoofddraagconstructie moeten er leidingen,
gevelbekleding, badkamers en keukens geplaatst worden. Wij hebben ook
plek voor je als je geen ervaring in de bouw hebt, maar wel handig bent en
snel wilt leren.

Is dit de rol voor jou?








Je bent handig en houdt van aanpakken;
Ervaring in de bouw is geen vereiste;
Je streeft naar hoge kwaliteit;
Een opleiding is niet vereist maar altijd mooi meegenomen;
Een heftruckcertificaat is een pré;
Je kunt zelfstandig en in teamverband werken;
Je doet wat je beloofd, hebt een passie voor duurzaamheid en
neemt jezelf niet te serieus.

Wat bieden we?
Tala groeit, en jij groeit mee. We zijn duurzaam op alle fronten. Dat geldt
voor onze woningen, maar ook voor ons als werkgever. We ondersteunen
jou actief bij jouw loopbaan. Of het nu gaat over je ontwikkeling als
vakmens of het vinden van de goede mix tussen privé en werk.
What's in it for you? Bij Tala mag je het volgende verwachten:
 Iedere maand een goed salaris tussen de €2700 en €3200;
 Een jaarcontract voor 24-40 uur per week. Iedereen blij? Dan zetten
we dat daarna om in een vaste aanstelling voor onbepaalde tijd;
 Een pensioenregeling en regeling voor je zorgkosten;
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>40 vakantie- of verlofdagen, conform CAO;
8% vakantietoeslag op jaarbasis, conform CAO;
Reiskostenvergoeding vanaf de eerste auto- of fietskilometer;
Duurzame vervoersregeling voor elektrisch vervoer (fiets of auto);
Vooruitstrevend ouderschapsbeleid: wij voorzien in aanvullend
geboorteverlof (partner) en 80% in plaats van 70% van je
ouderschapsverlof loon in het eerste jaar;
Een persoonlijk opleidingsbudget afgestemd op jouw interesse en
behoefte, conform CAO.

Wij zijn Tala
Wij ontwerpen en bouwen huizen waar je van hout. Wij bouwen slimmer,
groener en leuker. In de komende jaren schalen wij op naar enkele
honderden duurzame en modulaire woningen van CLT. Dit doen we met
een vast team in onze eigen fabriek in Broekland (Overijssel). Vertrouwen in
elkaar, focus op de klant en plezier in het werk zijn belangrijke waarden
voor ons.
Enthousiast? Kom kennis maken! Stuur je CV naar vacatures@tala.nl en
we nemen hoe dan ook binnen een week contact op.

