Vacature Uitvoerder ZZP
Vakgebied: Civiele techniek
Locatie: Den Haag
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Nummer: 1569810

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Op zzp basis aan de slag gaan voor een diverse aannemer in de civiele techniek?
Deze aannemer is een begrip in de regio door hun diversiteit dat zij aan hun opdrachtgevers kunnen bieden. Zij bieden
totaalpakketten aan voor allerlei projecten in de civiele techniek. Hierdoor hoeven ze (bijna) niet met onderaannemers
te werken en voeren ze de werkzaamheden met eigen teams uit. De werkzaamheden van deze aannemer zitten onder
andere in het groot grondverzet, aanleg van wegenbouw en rioleringen, aanleg van bestratingen en parken, bouwen
van bruggen en reconstructies van terreinen.
Deze aannemer kenmerkt zich door de projecten van A tot Z op te pakken, waardoor je als uitvoerder dit ook op deze
manier oppakt. Het bedrijf bestaat uit 30-40 medewerkers. Je zal hierbij afhankelijk van de projecten sturing geven
aan de verschillende teams. Deze teams bestaan uit zowel ervaren medewerkers en medewerkers die net zijn gestart
binnen dit vak.
Functieomschrijving
Als uitvoerder zal jij met enthousiaste teams gaan werken aan de projecten van deze aannemer. Jouw dag zal elke
keer verschillend zijn, omdat je aan veel verschillende projecten kan gaan werken. Je zal zowel grote als kleine
projecten draaien met verschillende doorlooptijden en verschillende werkzaamheden. De projecten zitten veelal in de
GWW branche. Afhankelijk van jouw ervaring en ambitie wordt gekeken op welke projecten jij de leiding zal gaan
pakken. Hierbij ben jij het aanspreekpunt van de projecten voor het uitvoerende team en de opdrachtgever. Je voert
overleg met de betrokken partijen bij de projecten en constateert en rapporteert afwijkingen. Je bewaakt bovendien
het budget en je bent verantwoordelijk voor de administratie van de projecten.
Functie-eisen
Minimaal MBO werk- en denkniveau
Relevante werkervaring binnen de civiele techniek
In staat om verschillende teams aan te sturen en hierin het overzicht te bewaren
In het bezit van VCA certificaat
In het bezit van rijbewijs B
Aanbod
Als uitvoerder op zzp basis werken voor deze aannemer betekent dat jij de kans krijgt om op diverse projecten de
leiding te pakken en jezelf hierin verder te ontwikkelen. Verder krijg je:
Factuur binnen 14 dagen betaald
De kans om te werken met verschillende teams
De kans om te werken aan verschillende projecten, afhankelijk van jouw wensen
Werken in een bedrijf dat een begrip in de regio is
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