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RéVé BV heeft en zoekt
snelle en bekwame loodgieters
Loodgietersbedrijf RéVé BV staat bekend om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de producten en diensten. Klanten
en prospects weten dat het bedrijf op inzet, kennis en ervaring van de medewerkers let.

Dat er een vrouw in het MT zit, is wellicht nog niet algemeen bekend. “Oh
jee, ik ben niet van de vele woorden.
Dat wordt nog wat met ons gesprek,” zegt Dorien
Huiskamp-de Vries lachend. Ze neemt een slok
koffie. Na een stilte begint zij haar woorden zorgvuldig te verpakken.
“50 jaar geleden werd dit bedrijf opgericht. Sinds
2016 zijn er twee eigenaren, namelijk mijn compagnon Frits en ik. 24 jaar geleden begon ik hier
met de administratie. Inmiddels ben ik met het bedrijf volgroeid.”
Vanuit het managementteam zorgt Huiskamp-de
Vries direct en indirect voor continuïteit, koerswijzigingen in de bedrijfsvoering en strategie, voorraad, algemene planningen, aanbestedingen,
technologische hulpmiddelen zoals digitale werkbonnen en de opleidingen en het welzijn van het
personeel. “Natuurlijk zijn beslissingen vanuit het
MT serieuze zaken, maar wij doen hier eigenlijk
heel gewoon. Zo zijn er korte lijnen en heerst er een
informele sfeer, hoewel we niet bij elkaar over de
vloer komen.”

50

genheid gebruik maken om een oproep te plaatsen.
De functie-eisen waar Frits en ik naar kijken zijn:
enkele jaren ervaring als loodgieter - dakdekker-,
lood- en zinkwerker - enthousiasme, nauwkeurigheid, werktekeningen goed kunnen lezen, de combinatie flexibele instelling en leergierigheid,
bereidheid om vaktechnisch verder te ontwikkelen,
zelfstandig werken en in teamverband, passie voor
het vak en uiteraard affiniteit met techniek.”
Via de website publiceert RéVé BV documenten die
inzicht geven in de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld
het communicatieplan, het Energie Management
Actieplan, een aantal sector- en tekeninitiatieven
en het energiebeleid. Ook heeft het bedrijf een
Facebook-pagina en neemt het af en toe deel aan
diverse evenementen.
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OPROEP: IJZERSTERKE LOODGIETERS EN DAK, LOOD-EN ZINKWERKERS GEZOCHT

Soms moeten de professionals 24 uur per dag beschikbaar zijn. Dat kan alleen als zij plezier hebben
in wat ze doen. Momenteel werken er ongeveer
twintig man bij RéVé BV. Dat zijn allemaal deskundigen. “Flexibel werken, vind ik belangrijk, evenals
goede taalvaardigheid. Bij ons spreekt iedereen
Nederlands. Ook is iedereen toegewijd aan de beste
resultaten voor de klant. Daar zijn we vooruitstrevend in.

Zoals vele concullega’s ligt de uitdaging momenteel
bij professionals aantrekken. RéVé BV is onder andere op zoek naar ijzersterke loodgieters en dak, lood-en zinkwerkers, die daadwerkelijk in dienst
willen treden. Ervaring met gas-, water-, riool- en
cv-installaties, maar ook met lood- en zinkwerkzaamheden is vereist. “Laat ik gelijk van de gele-

Het werk bestaat onder andere uit lood- en zinkwerken, dakdekken, sanitair, water- gas- en afvoerleidingen, legionellapreventie, rioleringen
ontstoppen, onderhoudsinspectie vuilwater- en hemelwatergemalen, aanleg en onderhoud cv-installaties en zonnepanelen.
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GOOGLE ZOEKVRAAG
Loodgieters, Amsterdam, Schiphol, RéVé BV.

RéVé BV werkt onder andere in constructie, renovatie en utiliteit. Het bedrijf heeft ervaring op het
gebied van diverse nieuwbouwprojecten van onder
andere scholen en de organisatie Vereniging van
Eigenaren – VvE, renovatie van woningen en innovatie van Luchthaven Schiphol en de Gemeente
Amsterdam. Meer dan vijftig jaar zorgt RéVé BV
voor het dagelijkse onderhoud bij de opdrachtgevers. Dit met een breed scala aan materialen, uiterste duurzaamheid en excellente
beheermaatregelen.

CERTIFICERINGEN
Ook is RéVe BV sinds 2002 VCA en sinds 1993
Waarborginstallateur gecertificeerd. Dat laatste is
een aantal jaar geleden omgezet naar KOMO
INSTAL BRL 6000. Begin van 2014 volgde de certificering CO2 Prestatieladder - niveau 3. “Tuurlijk
ondersteunen certificeringen onze geloofwaardigheid. Wij worden erkend. Op onze beurt onderkennen wij dat bedrijven meer dan ooit op hun
probleemoplossend vermogen worden beoordeeld,
het nakomen van gemaakte afspraken, innovatie,
duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen - MVO en de kwaliteit van de dienstverlening.”
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