Voor de realisatie van onze logistieke bouwprojecten zijn wij op zoek
naar iemand die de dagelijkse leiding kan geven aan het gehele
bouwproces op de bouwplaats. Ben jij diegene? Geweldig, kom ons
team versterken als Uitvoerder!

Word jij (M/V) onze nieuwe Uitvoerder?
Jij hebt de dagelijkse leiding op de bouwplaats en zorgt ervoor dat de bouwprojecten
volgens planning verlopen.
Jij weet wat er moet gebeuren vandaag en welke collega´s en onderaannemers er
aanwezig zijn. Je zorgt ervoor dat de benodigde materialen op tijd en op de juiste plek
aanwezig zijn op de bouwplaats. Samen met de projectleider zorg jij voor een goed
resultaat. Jij redt je communicatief uitstekend op verschillende niveaus met diverse
belanghebbenden en bent niet bang om gevraagd en ongevraagd je mening te
geven.
Enkele van de taken binnen deze functie:

•
•
•
•
•

Je geeft leiding aan de uitvoering van een bouwproject;
Je houdt toezicht op de werkzaamheden en zorgt voor de technisch-administratieve
handelingen;
Je bent arbocoördinator tijdens de uitvoeringsfase en zorgt dus voor een veilige
werkplek;
Je zit werkvergaderingen voor;
Bijhouden van de bouwadministratie zoals het administreren van leveringsbonnen,
urenbewaking, rijuren, overuren etc.
Jij beschikt als Uitvoerder over:

•
•

Een bouw relateerde vakopleiding (MBO of HBO)
VCA vol.
Zo zouden wij je willen omschrijven:

•
•
•
•

Je bent besluitvaardig, want er wordt geacht dat jij beslissingen neemt om de bouw
door te laten gaan;
Kwaliteit en kostenbewust;
Je zorgt voor een prettige werksfeer op de bouw, waarin een ieder prettig kan
werken;
Je hebt Plezier, toont Ambitie en neemt Verantwoordelijkheid.
Waar je gaat werken:
VDR Bouwgroep is gevestigd in Deventer en een mooi en innovatief bouwbedrijf met
een stevige financiële basis. Vanuit onze kernwaarden Plezier, Ambitie en
Verantwoordelijkheid, bouwen wij dagelijks aan waardevolle relaties door heel
Nederland! Je zal dan ook werkzaam zijn op de diverse bouwplaatsen door het hele
land.
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Jij krijgt bij ons:

•
•
•
•
•

Een leuke en afwisselende baan met alle vrijheid en vertrouwen.
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-UTA voor de Bouw op basis van 32-40 uur.
Marktconform salaris, afgestemd op kennis en ervaring.
Een goede pensioenregeling via het pensioenfonds BPF Bouw.
25 vakantiedagen, 15 ATV-dagen en 8% vakantiegeld.
Daarnaast
kennen
we
veel
aantrekkelijke
regelingen,
waaronder
een
winstdelingsregeling en ons Fonds Duurzame Inzetbaarheid. We zien graag dat je jezelf
blijft ontwikkelen en bieden je ruime opleidingsmogelijkheden. Voor VDR is het belangrijk
dat je iedere dag met Plezier, Ambitie en Verantwoordelijkheid samenwerkt in en aan
het mooiste bedrijf van Nederland.
Contact:
Wil je meer informatie over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met onze
Hoofd uitvoering, Roy Achterhoek: tel. 0570-690900.
Voor verdere informatie over de sollicitatieprocedure bel je met Anne Kemmink, HRadviseur, tel. 06-24253038.
Stuur je motivatiebrief (of video) en cv naar:
vacatures@vdrbouwgroep.nl t.a.v. Anne Kemmink.
Meer over VDR Bouwgroep lees je op: https://vdrbouwgroep.nl/over‐ons
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