Vacature Uitvoerder
Vakgebied: Bouwkunde
Locatie: Helmond
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 3-5 jaar
Nummer: 1525703

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Het bedrijf met haar hoofdkantoor in het oosten van het land, onderscheidt zich binnen de utiliteitsbouw met de
uitvoering van klant specifieke oplossingen van begin tot eind. Alle bedrijfsgebouwen worden modulair op gebouwd,
met zoveel mogelijk geprefabriceerde onderdelen. Dit bouwsysteem heeft vele voordelen zo zorgt het voor snelheid,
en wordt er altijd een kwalitatief een perfect product geleverd tegen vaste kosten. Het bedrijf maakt deel uit van een
overkoepelend orgaan binnen de bouwwereld. Deze gegarandeerde continuïteit vanuit het overkoepelend orgaan
borgt de volledige realisatie van elk project dat wordt uitgevoerd door deze bouwgigant.
De unieke formule zorgt voor een stevige groei. Om deze in goede banen te leiden, zoeken zij een actieve alerte
uitvoerder voor projecten in Noord-Brabant.
Functieomschrijving
Ben jij een teamplayer die op meerdere facetten tegelijk kan handelen en daarbij het hoofd koel kan houden? Dan
staat er een uitdaging klaar waar jij al je energie in kwijt kunt.
Binnen deze bouwgigant ben jij het aanspreekpunt voor beide kanten van de bouw, dit betekend dat jij die persoon
bent waar jou medewerkers altijd op terug kunnen vallen, maar ook ben jij de persoon die de schakel is tussen de
bouwplaats en de werkvoorbereiding. Dit houdt in dat jij als persoon stevig in je schoenen moet staan en affiniteit moet
hebben met administratieve handelingen, om die wissel werking tussen binnen en buiten goed te kunnen vertalen naar
je medewerkers en n aar de werkvoorbereiding.
Binnen het takenpakket ben je onder andere verantwoordelijk voor de volgende punten:
Het begeleiden en motiveren van de bouwplaats medewerkers.
Het aanspreekpunt zijn voor je medewerkers.
Oog hebben voor verschillende bijkomende processen, zoals administratie.
Oog voor werksfeer en werkgeversbelang.
Kortom, ben jij de uitvoerder die snel kan schakelen, altijd klaar staat voor je medewerkers én kan het overzicht
bewaren. Zorg dan dat je CV bij mij terecht komt!
Functie-eisen
Minimaal 3 jaar werkervaring in de uitvoering
HBO bouwkunde
Initiatiefvol, klantgericht en een echte hands-on mentaliteit
Je schakelt snel in onze projectorganisatie.
Een collegiale teamspeler met oog voor de belangen van alle collega’s
Affiniteit met BIM software en kennis van Office 365
Kennis en ervaring met Trimble Connect, Asta, LEAN en ED Controls is een pré
Aanbod
Werken aan diversiteit van utiliteitsprojecten
Een gevulde werkportefeuille t/m 2020
Na een jaar bestaat de mogelijkheid tot vast dienstverband
Verantwoordelijk voor het volbrengen van het project
Werken bij een toonaangevend bedrijf in utiliteitsbouw
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