“ALLES NAAR
MENS”

Wedden dat je bij ons
wilt komen werken?

Interesse?
Neem dan contact op met de afdeling HR
Hegeman is een bouwbedrijf gericht op
Utiliteitsbouw en Civiele betonbouw. We hebben
vestigingen in Nijverdal, Amersfoort en
Amsterdam. We vinden flexibiliteit en
transparantie erg belangrijk!
Dit is ook belangrijk binnen ons development
programma, jij bepaalt namelijk zelf, samen met je
mentor, wat je vervolgstappen zijn. Deze mentor
zal je, naast je direct leidinggevende begeleiden in
het gehele traject. Met je mentor voer je dan ook
meerdere ontwikkelgesprekken.

vacatures@hegeman.com
0548 - 688 800
Nijverdal – Amersfoort – Amsterdam

Volg ons op social media!

YOUNG DEVELOPMENT PROGRAMMA

Je gaat meewerken op zowel onze Civiele
projecten als onze Utiliteitsprojecten, zo word jij
specialist op beide gebieden. Dit vind je niet overal!
Kom bij Jong Hegeman! Hier komen alle jonge
medewerkers 4 keer per jaar samen om
uitdagende casussen te bespreken en komen
verschillende ervaren medewerkers
trainingen geven. Buiten dit doe je ook vooral veel
gezellige activiteiten met je collega’s!

www.hegeman.com

Development Journey uitgelegd
Start “Waar haal je de lekkerste koffie?”
Wanneer je start met je Development
Programma heb je je introductie al gehad.
Je kent onze mensen en je weet wat ze doen.
Werkvoorbereiding “De spin in het web”
Deze afdeling regelt alles rondom de
voorbereiding van een project. Dit gaat van
planning van mensen tot materieel.
Ook tijdens de uitvoering voorkomt deze
afdeling dat er onnodige vertraging en kosten
worden gemaakt.

Trots
Creatief

Innovatief

Vernieuwend
Out of the box

Fris

Kwalitatief

Duurzaam

Wij zijn hegeman
Klantgericht

Utiliteitsbouw

Civiele betonbouw

Ambitieus

Werkplezier

Nijverdal
Amersfoort
Amsterdam

Uitvoering “Where the magic happens!”
De uitvoering, hier gaan daadwerkelijk de palen
de grond in. Als uitvoerder ben je
verantwoordelijk voor het managen van de
bouwplaats en alles wat daarbij komt kijken.
Verwerving en Ontwerp “Zonder jou geen
werk!” Op deze afdeling werk jij met
calculatoren en andere slimme koppen om
dat ene gave project binnen te halen! Jij zorgt
ervoor dat de rest van de organisatie kan
blijven werken.
Tekenkamer “Waar een mooi idee,
werkelijkheid wordt” Uiterst technisch en
met de meest nieuwe software worden hier
de ideeën voor een project nieuw getekend.
Natuurlijk werken we voor een groot deel
met BIM!
Overige afdelingen “Everybody needs
support!”Je krijgt een inkijk en wordt
meegenomen in strategische keuzes op onze
ondersteunende afdelingen.
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Jouw ideale functie!

