Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

Uitvoerder Nieuwbouw
Een gedreven leider die motiveert

Vacaturenummer: 1455

Vacature:
Jij zorgt er als Uitvoerder voor dat nieuwbouwprojecten in de regio Utrecht zo goed mogelijk
kunnen worden uitgevoerd. Je bewaakt de voortgang, het budget en natuurlijk de kwaliteit van het
project. Bovendien speel jij een belangrijke rol in het waarborgen van de veiligheid op de
bouwplaats. Je geeft op een motiverende manier leiding aan de bouwplaatsmedewerkers en
stuurt de onderaannemers aan, om hoogwaardige kwaliteit te realiseren. Jouw takenpakket
bestaat onder andere uit:

administratieve taken, zoals het registreren van uren;
het zo efficiënt mogelijk inrichten van de bouwplaats;
het regelen van personeelsinzet en werkverdeling;
toezien op het naleven van regelgeving en gemaakte afspraken.

Functieprofiel:
Op de bouwplaats heb jij als Uitvoerder een essentiële rol , dus is het belangrijk dat je goed kunt
leidinggeven, aansturen en motiveren. Met jouw communicatieve vaardigheden, praktische
aanpak en kennis van het bouwproces zorg je dat alle bouwplaatsactiviteiten goed gecoördineerd
verlopen. Verder beschik je als ideale kandidaat voor deze functie over:

een mbo- of hbo-opleiding in Bouwkundige richting;
enkele jaren werkervaring in een soortgelijke baan;
een energieke, daadkrachtige persoonlijkheid;
ervaring met LEAN werken is een pre.

Bedrijfsprofiel:
Dit middelgrote familiebedrijf, gevestigd in de provincie Utrecht, is trots op haar geschiedenis van
innovatie, kwaliteit en duurzaam ondernemerschap. De organisatie vormt een betrouwbare partij
bij uiteenlopende (woning)bouwprojecten, variërend van nieuwbouw tot renovatie. De nadruk ligt
op samenwerking en persoonlijk contact, en er wordt veel waarde gehecht aan de persoonlijke
ontwikkeling en het werkgeluk van de werknemers.

Geboden:
goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
een laptop, smartphone en auto van de zaak;
werken bij een innovatief en duurzaam familiebedrijf;
een prettige werksfeer en doorgroeimogelijkheden.

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.

T 085-7607860
E info@sevenoaks.eu
I www.sevenoaks.eu

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 24/7 contact op met
Joris Denge, ter via +31 (6) 86890166.
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