Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

Uitvoerder Renovatie & Transformatie
Een ambitieuze leider die van aanpakken weet

Vacaturenummer: 1131

Vacature:
Als Uitvoerder Renovatie & Transformatie kom jij te werken bij een bouwbedrijf dat deel uitmaakt
van een groot concern. Naast het uitvoeren van de projecten volgens de planning, geef jij leiding
aan bouwplaatsmedewerkers en ben jij een inspiratiebron voor hen.
Jouw overige taken en werkzaamheden bestaan uit:

het onderhouden van contact met de opdrachtgevers en onderaannemers;
het organiseren, coördineren en bewaken van de werkzaamheden;
het bewaken van de voortgang, kwaliteit, kosten en veiligheid;
het geven van veiligheidsinstructies;
het bijhouden van meer- en minderwerk.

Functieprofiel:
Wij zijn op zoek naar een Uitvoerder met de volgende kwaliteiten:

je hebt minimaal een MBO-diploma Bouwkunde;
je hebt enkele jaren ervaring in het onderhoud en de renovatie. Ervaring in de nieuwbouw
is een pre;
je bent zelfstandig en proactief, maar kan ook goed in een team werken;
je hebt leidinggevende capaciteiten;
je hebt ervaring met LEAN;
je hebt goede communicatieve vaardigheden.

Bedrijfsprofiel:
Bij onze opdrachtgever werken allemaal bouwers die van aanpakken weten. Ze zijn vooral sterk in
bouw en projectontwikkeling op het gebied van wonen, werken en recreëren. Het bedrijf, dat meer
dan honderd jaar bestaat, is vertegenwoordigd in heel Nederland. Elke vestiging staat in direct
contact met de omgeving en volgt de ontwikkelingen. Met de opdrachtgever wordt intensief
overleg gevoerd om een duurzaam bouwplan te maken. Vanuit een ondernemende houding wordt
na analyse realistisch en vernieuwend gebouwd.

Geboden:
Wij bieden jou uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een laptop en
smartphone van de zaak.

Reageren:
Ben jij geïnteresseerd in bovenstaande functie en herken jij jezelf hierin? Solliciteer dan direct!
Wij sturen je zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging en geven je inzicht in de eventuele
vervolgstappen.
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Seven Oaks bv
Keizerstraat 24-26
3417 EB MONTFOORT (U)
T +31 (0)85 760 78 60
Heb je een vraag over deze vacature of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Piet
Middelbrink via +31 (0)6 15 05 33 96.
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