Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

Zelfstandig Uitvoerder Woningbouw
Daadkrachtige bouwkundige die anderen motiveert

Vacaturenummer: 1558

Vacature:
Ben jij een organisatietalent dat graag de leiding neemt? Dan ben jij de ervaren Uitvoerder
Woningbouw die Seven Oaks zoekt voor een mooi bouwbedrijf in Noord-Holland. Als Uitvoerder
neem je de verantwoording voor de planning van projecten in de Randstad en heb je goed zicht
op de uitvoeringskwaliteit en de budgetten. Je stuurt het uitvoeringsteam aan en zorgt ervoor dat
de projecten succesvol gerealiseerd worden. Verder ben je verantwoordelijk voor:

bouwplaatsactiviteiten van zowel eigen werknemers als onderaannemers;
contact houden en overleg voeren met opdrachtgevers en onderaannemers;
toezien op de veiligheid op de bouwplaats en werknemers hierover instrueren.

Functieprofiel:
Jij bent de Uitvoerder die we zoeken als je zelfstandig mooie bouwprojecten kunt realiseren. Jij
hebt een daadkrachtig en resultaatgericht karakter en je kunt goed met mensen overweg. Je weet
op een motiverende manier leiding te geven, zodat je team optimaal samenwerkt en presteert en
mensen jouw instructies opvolgen. Verder beschik je over:

vijf jaar relevante werkervaring met woningbouw;
minimaal een afgeronde mbo-opleiding Bouwkunde;
uitstekende organisatievaardigheden en flexibiliteit;
kennis van kostenbewaking en LEAN methodes;
sterke communicatieve skills en overtuigingskracht.

Bedrijfsprofiel:
Een toonaangevend, financieel sterk familiebedrijf dat zich profileert als een gedreven
projectontwikkelaar voor grondgebonden woningen, appartementen al of niet in combinatie met
commerciële ruimten en/of maatschappelijk vastgoed. Met het oog op de toekomst blijft dit bedrijf
haar kennis verder ontwikkelen op het gebied van bouwen, beheren en beleggen. Het bedrijf
koopt gronden aan met een ontwikkelingshorizon van 5 tot 15 jaar.

Geboden:
een uitdagende en afwisselende functie bij een toonaangevend familiebedrijf, waar ruimte
is voor eigen initiatieven;
veel ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden;
werken in een enthousiast en gemotiveerd team;
goede beloning in verband met de relevantie van de functie;
goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een auto, een laptop en een mobiele
telefoon.

Reageren:
Ben jij geïnteresseerd in bovenstaande functie en herken jij jezelf hierin? Solliciteer dan direct!

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

Wij sturen je zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging en geven je inzicht in de eventuele
vervolgstappen.
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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