JOUW AMBITIE,
ONZE UITDAGING

ONZE AANPAK,
JOUW CARRIÈRE
De vastgoed-, bouw- en infrasector is continu in beweging. Organisaties die actief zijn in
de branche zijn voortdurend bezig met het (her)ontwikkelen van projecten op het gebied
van bouw, onderhoud, renovatie en installatie. Door de toenemende complexiteit van
deze projecten is de werkwijze dynamischer geworden en ligt de focus steeds meer op
de voorbereiding en contractvorming. Actuele voorbeelden hiervan zijn contractvormen
als UAV GC, DBMF(O) en PPS. Voor de realisatie van deze projecten zijn wij altijd op
zoek naar hoogopgeleide professionals die hun grenzen willen verleggen. Ben jij toe aan
een nieuwe uitdaging en wil je meewerken aan de projecten van onze opdrachtgevers?
YER Vastgoed, Bouw & Infra biedt je de kans om op vaste of tijdelijke basis aan de slag
te gaan bij toonaangevende organisaties door heel Nederland.
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Uitdagende vacatures
Gespecialiseerde consultants
Intensieve persoonlijke begeleiding
Betrouwbaar en transparant
Volop ruimte voor ontwikkeling

Uitdagende vacatures
Wij zijn er voor elke fase in jouw carrière. Door onze jarenlange ervaring in de
vastgoed-, bouw- en infrasector weten wij precies wat er speelt. Wij hebben een
indrukwekkend netwerk opgebouwd variërend van ingenieurs- en adviesbureaus
tot aannemers en vastgoedpartijen. Dit zijn jouw potentiële nieuwe werkgevers!
Of je nu op zoek bent naar een functie op detacheringsbasis of een dienstverband
bij de opdrachtgever. Met een ruim aanbod aan vacatures door het hele land is er
altijd een uitdaging die aansluit op jouw ambities.
Gespecialiseerde consultants
Onze consultants hebben gemiddeld meer dan vijf jaar ervaring binnen
de arbeidsbemiddeling en/of uitgebreide kennis van de werkzaamheden en
ontwikkelingen binnen vastgoed, bouw en infra. Wij zijn daarmee een sparring
partner op niveau en geven jouw carrière de juiste impuls. Ons trackrecord is
omvangrijk; we hebben vele professionals bemiddeld bij innovatieve organisaties
door heel Nederland.
Intensieve persoonlijke begeleiding
We onderscheiden ons door een persoonlijke werkwijze. Onze consultants
nemen ruim de tijd om kennis met je te maken tijdens de eerste intake. Zo maken
we een uitgebreide inventarisatie van jouw wensen. We vinden het belangrijk om
een goed beeld te krijgen van jouw achtergrond en persoonlijkheid, zodat we een
perfecte match kunnen maken tussen jou en jouw toekomstige opdrachtgever.
We bieden intensieve begeleiding en waardevol advies, zodat jij uitstekend
voorbereid de gesprekken met de opdrachtgever aan kunt gaan.
Betrouwbaar en transparant
Jouw sollicitatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. We delen jouw
cv alleen met een opdrachtgever indien je hier toestemming voor hebt gegeven.
Kenmerkend voor onze werkwijze zijn snelheid en transparantie. We verschaffen
op een zo kort mogelijke termijn duidelijkheid over mogelijke vervolgstappen
en geven eerlijke feedback tijdens het hele proces.
Volop ruimte voor ontwikkeling
Ben jij ambitieus en streef je ernaar het beste uit jezelf te halen? Indien je bij
ons aan de slag gaat op detacheringsbasis bieden wij je de kans om deel te
nemen aan een coachingstraject. In dit traject geef je vorm aan jouw persoonlijke
ontwikkeling en verbeter je jouw competenties. Onze coach inventariseert welke
stappen je wilt maken en op basis hiervan worden specifieke doelen vastgesteld.
Zo bestaat de mogelijkheid om vakgerichte trainingen of een compleet opleidings
traject te volgen. Samen halen we het maximale uit je carrière!

Wil je in contact komen met YER Vastgoed, Bouw & Infra? Maak een afspraak met
een consultant bij jou in de regio, laat je cv achter of solliciteer op één van onze
actuele of doorlopende vacatures op yer.nl/vastgoedbouwinfra

