Vlassak Aannemingsmaatschappij B.V. is momenteel op zoek naar een

Uitvoerder

voor 40 uur per week M/V
Taken en verantwoordelijkheden:
• Het zorgen voor een juiste en tijdige uitvoering van bepaalde projecten;
• Het bewaken van de kosten, de voortgang en de kwaliteit van het project;
• Het instrueren van de bouwplaatsmedewerkers t.a.v. de uit te voeren
werkzaamheden;
• Het tijdig zorgen voor voldoende en juiste materialen en gereedschappen op het
project en het zorg dragen voor het onderhoud en de juiste opslag hiervan;
• Zorgen dat de VGM-aspecten worden toegepast door de bouwplaatsmedewerkers
en de onderaannemers;
• Het melden van (bijna) ongevallen en onveilige situaties bij de hoofduitvoerder;
• Het zorgen voor orde en netheid op de bouwplaats;
• Het zorgen voor een correcte werkadministratie;
• Het ondersteunen van collega’s in voorkomende gevallen;
Functie eisen:
• Werk- en denkniveau op MBO-niveau (een bouwkundige richting);
• Certificaat VCA en VOL;
• Minimaal 5 jaren ervaring in de bouw;
• Rijbewijs BE;
• Werkervaring in een soortgelijke functie is een pre;
• Je bent een mensgerichte leider, die goed kan communiceren, plannen en
organiseren.
• Je durft beslissingen te nemen en bent kostenbewust en oplossingsgericht.
Wij bieden:
• Een uitdagende functie binnen een groeiend familiebedrijf met een informele
bedrijfscultuur waar betrokkenheid en collegialiteit erg belangrijk is;
• Je krijgt veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
• Een prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden (cao Bouw & Infra) in relatie
tot opleiding en ervaring;
• Mogelijkheden tot het volgen van cursussen en trainingen.
Solliciteren op de functie van Uitvoerder?
Heb je interesse in deze functie, dan kun je jouw sollicitatie voorzien van motivatie en CV
sturen naar vacature@vlassak.nl.
Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de
heer Leon Bijsmans (Bedrijfsleider) via het telefoonnummer 0495-491229.
Voor meer informatie over onze verschillende werkmaatschappijen kun je een kijkje
nemen op onze website www.vlassak.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

