Gedreven
uitvoerder
man/vrouw

Wij zoeken een Bikkel van een uitvoerder m/v:
Wij zijn op zoek naar een uitvoerder in regio Vierhouten met
ervaring in nieuwbouw projecten, circulair bouwen en houtbouw. Hiervoor zoeken wij een echte teamplayer.
Als uitvoerder bij BIK bouw kom je te werken binnen een
professionele, gezonde en jonge organisatie. BIK bouw is voor
zowel haar opdrachtgevers als werknemers een betrokken
bouwonderneming. Er wordt gewerkt aan verschillende bouw-,
renovatie- en onderhoudsprojecten. Hierbij is 30% nieuwbouw
en 70% renovatie/transformatie.
Als uitvoerder op de bouw heb je veel verantwoordelijkheden:
de dagelijkse gang van zaken op de bouwplaats overzien, het
uitvoerende personeel inrichten en aansturen, contact hebben
met leveranciers, ketenpartners en collega’s, het maken van
planningen, voert zelf werkzaamheden uit en nog veel meer.
Kortom, een uitdagende functie voor een gedreven
professional die uitstekend kan plannen, communiceren en
veel verantwoordelijkheid op zich kan nemen.
Wie zoeken we?
-E
 en ervaren uitvoerder die gewerkt heeft op nieuwbouw- of
renovatieprojecten, overzicht heeft over de werkplaats en
een veilige werkomgeving creëert door oog te hebben voor
aanwezigen op de bouwplaats en veiligheidsregels in acht
neemt;
- Iemand die communicatief sterk is, de leiding oppakt en
sturing kan geven aan het bouwteam om zo projecten
succesvol en op een positieve manier te realiseren;
- Minimaal MBO Bouwkunde afgerond;
- Kennis van VGM-zaken (VCA) en diploma veiligheid voor
leidinggevenden: VCA-VOL;
- In bezit van rijbewijs B;

Jouw uitdaging als uitvoerder
- Je stuurt het uitvoeringsteam aan om mooie eindresultaten
te realiseren. Je bent het aanspreekpunt voor het
bouwend personeel waar je verantwoordelijk voor bent;
- je borgt veiligheid, gezondheid en welzijn op de bouwplaats
en werkt volgens wetten en regelgeving (o.a. de Arbo-wet en
VGM). Ook geef je VGM-voorlichting en -instructie, controleert
de naleving hiervan en houd je een VGM projecthandboek bij;
- ook ben je in staat om prognoses te maken en check je
regelmatig het budget om de projectadministratie bij te
houden en kosten te bewaken;
- je coördineert met leveranciers dat alles op tijd komt;
- je bent oplossingsgericht en signaleert en beheert afwijkingen, risico’s en klachten;
- je communiceert veel met het projectteam, zorgt ervoor dat
de planning klopt en voert regelmatig werkplek inspecties uit.
Wat maakt ons bedrijf zo bijzonder?
-W
 ij zijn een (middel)grote aannemer die zich richt op mooie
innovatieve transformatie, renovatie en nieuwbouw projecten.
- Wij zijn vanaf de eerste fase direct betrokken.
-E
 r heerst een prettige informele doch professionele werksfeer.
-B
 IK bouw heeft veel oog voor hun medewerkers.
Ontwikkeling van de medewerkers staat dan ook hoog in het
vaandel.
Wat hebben wij te bieden?
-D
 ienstverband gericht op projectbasis.
-A
 antrekkelijke arbeidsvoorwaarden, salaris afgestemd op
leeftijd, ervaring en opleiding.
-U
 itstekende balans tussen werk en privé. Je krijgt veel
vrijheid in je werk om jezelf goed te ontwikkelen.
- Auto, mobiel en laptop van de zaak.

Je bent enthousiast, wat nu?
Stuur jou CV met motivatie naar vacature@bikbouw.nl. Wil je meer informatie over deze
vacature of sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Isabel van der Linden via
mail naar i.vd.linden@bikbouw.nl

