Vacature Uitvoerder
Vakgebied: Bouwkunde
Locatie: Tilburg
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 3-5 jaar
Nummer: 1449221

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Dit bouwbedrijf uit de buurt van Breda wordt er gewerkt aan uiteenlopende projecten in de Utiliteitsbouw,
Woningbouw en Renovatie & Onderhoud. Met een deskundig team worden de projecten in Zuid-Nederland
uitgevoerd. Het is een lerende organisatie wat inhoudt dat er veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling,
daarnaast zit LEAN in het DNA van de organisatie. Sinds 1950 heeft het zijn sporen verdiend in de bouwwereld, wat
zich resulteert in een jaarlijkse omzet van om en nabij de 21 miljoen euro met iets meer dan 50 man personeel.
Functieomschrijving
Jij hebt verantwoordelijkheidsgevoel, weet jij hoe je moet aansturen, bijsturen en motiveren. Dan zoeken wij jou als
Uitvoerder! In een projectteam met de Projectleider, Calculator, Werkvoorbereider en verschillende externe partners
weet jij je weg te vinden.
Je takenpakket bestaat uit:
Verantwoordelijkheid nemen
Samenstellen van jouw team
Samenwerking en coördineren met de partners
Een kritische blik op de uitgevoerde werken
Het opzetten van de bouwplaat inrichting
De vooraf gestelde doelstellingen behalen
Functie-eisen
Jij durft de leiding en verantwoordelijkheid op je te nemen, en kunt “brandjes blussen”. Je ziet de veranderingen in de
bouw en weet deze kansen om te zetten in nieuwe innovatieve initiatieven en oplossingen.
Daarnaast verwachten wij dat jij:
In het bezit bent van minimaal een MBO-Bouwkunde opleiding met HBO werk- en denkniveau
Openstaat voor ontwikkelingen en innovaties in de bouw
Minimaal 3-5 jaar ervaring hebt in een vergelijkbare functie in Utiliteitsbouw en/of Woningbouw
In verschillende lagen kunt communiceren
Openstaat voor de LEAN werkwijze
Aanbod
Naast een prettige werksfeer, veel verantwoordelijkheid en mogelijkheid tot ontplooiing bieden zij:
Marktconform salaris op basis van je ervaring en scholing
Aangesloten bij een pensioenfonds
Auto van de zaak
Onderdeel zijn van een team met een persoonlijke benadering
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