Vacature Uitvoerder
Vakgebied: Bouwkunde
Locatie: Ravenstein
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 5-10 jaar
Nummer: 1457673

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Onze opdrachtgever is een middelgroot aannemersbedrijf dat gevestigd is in Gelderland. Het is van oorsprong een
familiebedrijf, waar een informele sfeer hangt. Het bedrijf richt zich op nieuwbouw, renovatie, verbouw,
brandbeveiliging en (groot)onderhoud van woningen, zorgvoorzieningen, scholen, kantoren, openbare en
(bedrijfs)verzamelgebouwen. Ze zijn actief in binnen Overijssel en Gelderland en zijn door een record aantal projecten
voor 2017 per direct op zoek naar uitbreiding van het aansturend vermogen op de bouw: Uitvoerders! Durf jij de knoop
door te hakken en wil jij eindelijk dat ontwikkelingstraject vormgeven. Reageer dan snel!
Functieomschrijving
Als uitvoerder sta je dicht op de realisatie van een aantal projecten. Een greep uit het takenpakket:
Overleg met hoofduitvoerder en projectleider
Communicatie van- en naar werkvoorbereider
Coördinatie bouw- en logistieke processen
Coördinatie van planning
Administratieve taken
Sparren en overleg met werkvoorbereiding
Bouwplaatsinrichting, inkoop, afroepen materiaal en materieel
Meer- en minder werkcontrole/ onderhandeling
Coördinatie bouwplaats, aansturen medewerkers en onderaannemers
Kwaliteitscontrole en V&G controle
Aandragen verbeteren en optimaliseren (bouw)methodieken
Opleveren projecten
Functie-eisen
Omdat jij je echt graag wil doorbouwen binnen een nieuwe club als zelfstandig uitvoerder zie jij jezelf terug in de
volgende punten:
MBO+ werk- en denkniveau
Minimaal 10-15 jaar relevante werkervaring als uitvoerder
Ervaring met meerder disciplines binnen de bouw is een pré
Energie krijgen van leiding geven
De wil hebben om jezelf en het bedrijf waarvoor je werkt te ontwikkelen
Je bent oplossingsgericht ingesteld en hebt belangstelling voor begrippen als kwaliteit, arbo, milieu en
scholing
Daarnaast heb je een behoorlijke dosis overtuigingskracht, communicatieve vaardigheden en een motiverende
stijl van leidinggeven
Ervaring met werken vanuit BIM en met het LEAN gedachtengoed heeft de voorkeur
Aanbod
Marktconform salaris
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Informele sfeer
Afwisselende en uitdagende functie

Anneloes Rabel
Adviseur Bouw
a.rabel@eminentgroep.nl
06 - 18 73 33 45
Nu Solliciteren
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