
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Ben jij klaar voor de volgende stap in je loopbaan? Heb jij de kennis en kunde om het voortouw te 
nemen op de bouwplaats? In deze zelfstandige functie weet je je collega’s aan te sturen, maar 
ook actief mee te werken op projecten wanneer dit nodig is. 
Kortom; ben jij toe aan afwisselende functie waarin je veel vrijheid krijgt om je taken te 
volbrengen? Solliciteer dan snel!  
 

Hoe ziet jouw dag eruit: 

Op de bouwplaats werk je nauw samen met de uitvoerder. Je bent zijn rechterhand en met jouw 
kennis en ervaring verloopt de dag veilig en volgens planning. Samen stuur je de dagelijkse 
werkzaamheden aan. Je begeleidt je collega’s en coördineert de werkzaamheden van de 
onderaannemers. In overleg met de uitvoerder verzorg je bestellingen van bouwmaterialen en 
materieel.  
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:  

Bouwkundige kennis en ervaring, een sociale en collegiale houding, goede communicatieve 
vaardigheden en een klachtgerichte houding vinden wij belangrijker dan behaalde diploma’s. 
Echter zonder bouwkundige kennis is het onmogelijk om het respect van onze ervaren 
timmermannen te winnen en te houden. Je hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau. Je 
kunt een team aansturen vanuit jouw vakkennis en draait je hand niet om voor het verzorgen van 
de administratie die bij een bouw komt kijken. Daarnaast weet je hoe belangrijk veiligheid op de 
bouw is en beschikt over de juiste certificaten.  

 

Wat wij bieden: 

 

Vacature!  

Wij zijn per direct op zoek naar: 
 

MEEWERKEND VOORMAN  
 

 
 
 

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+!  
 

http://www.bouwmijhendriks.nl/
mailto:vacature@bouwmijhendriks.nl

