Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

Uitvoerder Bouw: Utilitaire Woningbouw
Een topper met veel ervaring!

Vacaturenummer: 923

Vacature:
De Uitvoerder Bouw heeft een zeer zelfstandige taak, waarbij toegewezen projecten dus ook
zelfstandig gerealiseerd worden. Bij dit bedrijf houd jij je, als Uitvoerder Bouw, voornamelijk bezig
met utilitaire woningbouwprojecten. Als Uitvoerder Utilitaire Woningbouw heb je een
organisatorische rol, waarbij je goed let op de planning en de kwaliteit van het project. Verder ben
je verantwoordelijk voor:

het onderhouden van contacten met opdrachtgevers en onderaannemers;
de dagelijkse gang van zaken;
het organiseren, coördineren en bewaken van alle te verrichten activiteiten op de
bouwplaats van eigen werknemers en onderaannemers;
de voortgang, kostenbewaking, kwaliteit en veiligheid van het project;
het controleren van de kwaliteit en kwantiteit van het project;
het signaleren van meer- en minderwerk;
het bewaken en geven van instructie over de veiligheid op de bouwplaats.

Functieprofiel:
De Uitvoerder Utilitaire Woningbouw die wij zoeken:

heeft minimaal een afgeronde MBO-opleiding Bouwkunde;
heeft minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie binnen een middelgroot tot groot
bouwbedrijf;
heeft ervaring en affiniteit met kostenbewaking. Ervaring met LEAN is een pre;
is modern in de manier van aanpak en draagt nieuwe en originele ideeën, benaderingen
en oplossingen voor problemen aan.
is analytisch en kan bepaalde situaties goed inschatten;
begrijpt hoe diverse elementen binnen een algeheel proces of systeem met elkaar
samenhangen.

Bedrijfsprofiel:
Onze opdrachtgever is een bedrijf dat actief is in de bouw, ontwikkeling en renovatie van de
woning- en utiliteitsbouw. Zij gaat complexe bouwprojecten aan in stedelijke gebieden. Hierbij
worden de BIM- en LEAN-methodieken toegepast om tot een hoog niveau van vakmanschap te
komen. Daarnaast wordt de logistiek op een moderne en vooruitstrevende wijze onder de loep
genomen.

Geboden:
een vaste aanstelling binnen een toonaangevend bedrijf;
een zeer uitdagende en afwisselende functie, door grote diversiteit aan projecten en
opdrachtgevers;
goede beloning in verband met de relevantie van de functie;
goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een laptop en een mobiele telefoon.
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