Bouwkundig Uitvoerder Renovatie & Verbouw (Fulltime M/V)

Wegens toename van projecten bij onze Unit Renovatie & Verbouw zijn we op zoek naar een
Uitvoerder (M/V).
Functieomschrijving
Als uitvoerder ben je verantwoordelijk voor één of meerdere bouwprojecten tijdens de
realisatiefase. Je maakt deel uit van het projectteam en werkt nauw samen met projectleiding en
werkvoorbereiding. Je geeft leiding aan bouwplaatsmedewerkers. Je stuurt het bouwproces op basis
van de projectdocumenten en bent verantwoordelijk voor de voortgang en kwaliteit, waarbij je de
kosten en opbrengsten scherp in de gaten houdt. Je zorgt voor een heldere communicatie met
opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers en onze vaklieden. Je controleert of de wettelijke
veiligheids-, milieu-, en gezondheidsvoorschriften worden nageleefd op de bouw. Indien nodig denk
je mee aan het voortraject en de werkvoorbereiding.
Functie-eisen:
Je bent minimaal in het bezit van een diploma MBO Bouwkunde.
Je hebt een geldig VCA-VOL diploma en hebt vakgerichte cursussen gevolgd.
Je hebt ca. 10 jaar aantoonbare relevante werkervaring .
Je kunt zelfstandig en probleemoplossend werken en je kunt goed overweg met digitaal werken.
Je bent klantvriendelijk, pro actief, communicatief sterk, flexibel en stressbestendig.
Bij voorkeur ben je in bezit van rijbewijs BE
Wij bieden
Een boeiende, afwisselende baan binnen ons professioneel en collegiaal familiebedrijf. We hebben
een informele werksfeer en korte communicatielijnen. Een auto van de zaak en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden. Startdatum in overleg.
Dienstverband en salaris conform CAO Bouw en Infra, in eerste instantie een jaarcontract met
uitzicht op een vast contract.
Interesse?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Erna Roberst
(personeelszaken). Bereikbaar op dinsdag tot en met vrijdag via 055-5383940.
Tijdens de kerstperiode van 21 december tot en met 3 januari 2021 is ons bedrijf gesloten, en
telefonisch lastig bereikbaar. Je kun wel een mail sturen naar onderstaand mailadres.
Wil je solliciteren stuur dan je sollicitatie naar vacature@draisma.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

