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Uitvoerder Civiele Beton - Haarlem
Inloggen

Introductie
Heb jij graag de touwtjes in handen? Ben je zelfstandig en communicatief sterk? Sta jij stevig
genoeg in je schoenen om een groep bouwvakkers aan te sturen? Dan ben jij misschien de
ervaren Uitvoerder die we zoeken om de betonwerken van onze opdrachtgever te coördineren!
Organisatie
Je gaat aan de slag bij znze opdrachtgever die al ruim een halve eeuw actief is in de grondweg- en waterbouw. Met goed opgeleide vakmensen en het modernste materieel worden
projecten op kwalitatief hoog niveau uitgevoerd.
Functie
Als Uitvoerder Civiele Beton ga je zorgdragen voor de realisatie van de in gewapend of
voorgespannen beton uit te voeren werken. Denk hierbij aan bruggen, gemalen
scheepshellingen, tunnels of viaducten. Je bent verantwoordelijk voor alle voorkomende
operationele taken die voor een project moeten worden verricht. Ook heb je de dagelijkse
leiding over de uitvoerende medewerkers en die weet je op zo’n manier te sturen en te
motiveren dat de projecten conform contractvoorwaarden, besteks- en kwaliteitseisen, planning
en werkbegroting worden uitgevoerd. De projecten die jij in beheer hebt worden daarmee keer
op keer in goede banen geleid en succesvol afgerond.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
Aansturen van de uitvoerende medewerkers.
Vertalen van besteksinformatie naar medewerkers en ervoor zorgdragen dat het werk
op juiste wijze wordt uitgevoerd.
Het onderhouden van bestaande relaties en het tot stand brengen van nieuwe
contacten.
Het beoordelen van offerte-aanvragen en orders.
Het in- en verkopen van secundaire bouwstoffen.
Ondersteuning bieden aan en adviseren van opdrachtgevers bij lopende projecten.
Periodiek rapporteren over de voortgang van de in- en verkoopactiviteiten aan de
bedrijfsleiding.
Bijhouden van weekadministraties.
Functie-eisen
Minimaal MBO werk- en denkniveau.
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Ervaring in een soortgelijke functie en branche.
In het bezit van een VCA VOL certificaat.
Rijbewijs B, bij voorkeur BE.
Kennis van en ervaring in het werken met Microsoft Office.
Goed administratief onderlegd.
Proactief en zelfstandig.
Creatief en initiatiefrijk.
Goede communicatieve vaardigheden.
Aanbod
Uitstekend pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Een uitdagende en verantwoordelijke functie bij een informele en succesvolle
organisatie.
Een omgeving waarin jij je verder kunt ontplooien en ontwikkelen.
Inlichtingen
Voor meer informatie neem je contact op met Richard Bekooij via 0182- 55 51 51.
Sollicitatie
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel van Uitvoerder Civiele Beton?
Upload je cv en motivatie en dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.
Qualified People is al 27 jaar actief op het gebied van arbeidsbemiddeling binnen de branches
Maritiem & Offshore, Energie, Olie en Gas, Interieurbouw, HR en Industriële Dienstverlening.
Qualified People stelt haar kandidaten centraal! Alle talentvolle kandidaten krijgen bij ons een
zeer persoonlijke benadering en de aandacht die ze verdienen.
Solliciteren
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