ERVAREN UITVOERDER
In verband met uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij per direct op zoek naar een ervaren
Uitvoerder.
FUNCTIE
Als uitvoerder draag je de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken van de uitvoering
van één of meerdere complexe woningbouw- of utiliteitsprojecten, rekening houdend met bestek, en
tijdschema. In de nauwe samenwerking met de projectleiding en werkvoorbereiding draag je zorg
voor het behalen van de vooraf gestelde doelen. Je hebt goede kennis van de moderne
bouwtechniek en je kan het project uitstekend managen. Jouw werkwijze zorgt voor een optimale
inzet van mensen en middelen. Je bent de vertegenwoordiger van ons bedrijf op de bouwplaats en je
geeft op een motiverende manier leiding. Bij voorkeur ben je bekend met de LEAN werkwijze in de
bouw.
JOUW PROFIEL
Wij zoeken een energieke team-player die goed om kan gaan met verantwoordelijkheid. Je hebt
aantoonbare ervaring als uitvoerder en beschikt over HBO werk- en denkniveau. Je bent bedreven in
het leiden van een uitvoerteam en sterk in het begeleiden en sturen van de werknemers.
Kernwoorden zijn doortastend, communicatief sterk, resultaatgerichtheid, ondernemend en
besluitvaardig.
WIJ BIEDEN
Naast een marktconforme beloning willen wij onze medewerkers blijven inspireren en bieden wij een
uitdagende en informele werkomgeving met kansen op een verdere ontwikkeling. Als je aan de slag
gaat bij ons dan verbind je jezelf aan een organisatie waarbij kwaliteit van leven en werken in een
prettige omgeving voorop staan. Naast onze passie voor bouwen en ontwikkelen hebben we de
ambitie om elkaar te inspireren, te prikkelen en continu te verbeteren. De salarisindicatie is
afhankelijk van je werkervaring.
INTERESSE?
Spreekt dit je aan en ben je er van overtuigd dat je de juiste persoon bent om ons te komen
versterken? Stuur dan je CV met een motivatie naar vacature@remmersbouwgroep.nl t.a.v. afdeling
HR, onder vermelding van de vacature ‘Ervaren Uitvoerder’.

