Vacature!
Wij zijn per direct op zoek naar een:

ERVAREN UITVOERDER
Heb jij de ervaring en kennis en kunde om bouwkundige projecten aan te sturen? Neem jij van
nature graag het voortouw en voel je je verantwoordelijk voor een goed resultaat in je werk? Dan
ben jij de uitvoerder die wij zoeken! In deze zelfstandige functie weet je je collega’s, maar ook
onderaannemers aan te sturen.
Kortom; ben jij toe aan een verantwoordelijke functie waarin je veel vrijheid krijgt om je taken te
volbrengen? Solliciteer dan snel!

Hoe ziet jouw dag eruit:
Op de bouwplaats zet jij de toon en bepaal jij het tempo. Je bent in staat met jouw kennis en
ervaring het projectverloop veilig en volgens planning aan te sturen. Je begeleidt je collega’s en
coördineert de werkzaamheden van de onderaannemers. Je bent betrokken bij alle facetten die
zich afspelen op de bouw. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor de projectleider, de
opdrachtgever, maar ook voor de omgeving.
De projecten waarop je werkzaam bent, variëren van kleinschalige tot grote woningbouw
projecten, utiliteitswerken en planmatig onderhoudsprojecten. Op onze website vind je een mooi
overzicht van onze projecten; www.bouwmijhendriks.nl

Wat heb jij te bieden:
Je hebt voldoende ervaring als uitvoerder op bouwkundige èn integrale bouwprojecten. Je
beschikt over een sociale en collegiale houding, goede communicatieve vaardigheden en weet
wat leidinggeven inhoud. Je kent de belangen van de klant en weet dit om te zetten in kwaliteit
op bouw. Met jouw bouwkundige kennis weet je het respect van onze ervaren vakmannen te
winnen en te houden. Je hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau. Je kent je meerwaarde in
een projectteam vanuit jouw vakkennis en draait je hand niet om voor het verzorgen van de
administratie die bij een bouwproject komt kijken. Daarnaast weet je hoe belangrijk veiligheid op
de bouw is en beschik je over de juiste certificaten.

Wat wij bieden:
Wij bieden een fulltime baan in een afwisselende
functie. Binnen ons bedrijf vinden we een fijne en
collegiale werksfeer belangrijk. We bieden een
werkplek in een echte no-nonsense organisatie. Je
krijgt daarbij ruimte voor professionele en
persoonlijke ontwikkeling. Een marktconform salaris
en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wij staan zeker open voor sollicitanten in de
leeftijdscategorie 50+!

