Uitvoerder
Functie
Heb jij ervaring als uitvoerder binnen de waterbouw? Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek
naar een uitvoerder voor onze waterbouwprojecten. Hierbij bieden wij jou een dynamische
werkomgeving.
Als uitvoerder ben je verantwoordelijk voor de realisatie van een waterbouwproject. Je geeft
operationeel leiding aan de bouwplaats medewerkers en ziet toe op de werkzaamheden van de
onderaannemers. Verder zie je toe op een correcte uitvoering van het project, conform de
contractafspraken en volgens de kwaliteitsnormen, milieu- en veiligheidsvoorschriften.
Je controleert en registreert de voortgang, kwaliteit en kosten van het werk en stuurt indien nodig bij
conform werkbegroting en planning. Je bent verantwoordelijk voor de projectplanning ten aanzien van
de organisatie, werkmethode, inzet mensen/middelen. Op het project ben je het eerste aanspreekpunt
voor de opdrachtgever en werknemers.

Jouw profiel













MBO of HBO civiele techniek;
3 jaar relevante werkervaring in het vakgebied is een pré;
Affiniteit met funderingstechnieken;
Je bent een communicatief vaardige teamspeler;
Je bent stressbestendig en flexibel;
Je beschikt over de kwaliteiten om zelfstandig te opereren, proactief, een tikje eigenwijs, neemt
verantwoordelijkheid en kan de andere enthousiasmeren;
Een flinke dosis doorzettingsvermogen, neemt initiatief en bent overtuigend;
Je ben ambitieus ingesteld;
Beschikken over een winnaarsmentaliteit;
Je woont bij voorkeur in een straal van 40 kilometer rondom Werkendam;
Analytisch denkvermogen;
Een goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift;

Aanbod
Wij bieden een leuke functie waarin je zelfstandig of in teamverband werkt aan kleine tot grote
projecten. Wij bieden medewerkers een inspirerende en uitdagende werkomgeving waarin je de kans
krijgt je verder te verdiepen en te ontwikkelen. De randvoorwaarden en faciliteiten om je functie goed
te kunnen uitoefenen zijn bij ons goed geregeld. Verder kom je te werken in een enthousiaste groep die
goed met elkaar omgaat, elkaar stimuleert en voorziet van positieve feedback.
Het is een functie voor de lange termijn met marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Inlichtingen
Ben je nieuwsgierig naar wat de functie nog meer inhoudt? Neem dan contact op met Arjen
Werkmeester op telefoonnummer 0183-50 88 71 via email naar a.werkmeester@devrieswerkendam.nl.

Sollicitatie
Heb je interesse in deze vacature als uitvoerder solliciteer dan doormiddel van je motivatiebrief & CV op
te sturen naar a.werkmeester@devrieswerkendam.nl
Ben je zelf (momenteel) niet geïnteresseerd maar ken je dé persoon voor deze vacature? Het
delen van deze vacature stelen wij zeer op prijs.
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