Uitvoerder GWW
VACATURE
Wie zijn wij?
Samen met onze klanten zoekt VanderHelm Bedrijven op het gebied van Milieu, Civiel & Infra en Ecologie naar
praktische oplossingen, voor het ontwikkelen van projecten.
VanderHelm is een echt familiebedrijf waar betrokkenheid bij het bedrijf en bij onze collega’s hoog in het vaandel
staat. Onze mensen vormen dan ook het belangrijkste werkkapitaal, want zonder onze mensen staat alles stil. Mensen
een kans geven om zichzelf te ontwikkelen, hun kwaliteiten te benutten en bovenal zorgen dat ze het naar hun zin
hebben; dat zijn onze belangrijkste kernwaarden. Wij zijn met recht trots op onze collega’s en onze collega’s zijn trots
om voor VanderHelm te werken. Vanwege groei en uitbreiding zijn wij op zoek naar een uitvoerder grond- weg- en
waterbouw.

Wat ga je doen?
Als uitvoerder grond- weg- en waterbouw ben je de schakel tussen kantoor en de projectlocatie voor diverse werken.
In deze functie voer je diverse werkzaamheden uit zoals;
•

het bewaken van kwaliteit, voortgang en kosten op projecten;

•

het leidinggeven aan een team van gemotiveerde medewerkers;

•

het afroepen en controleren van leveranciers en onderaannemers;

•

het onderhouden van contact met opdrachtgevers en belanghebbende;

•

in teamverband werken met de werkvoorbereider en projectleider;

•

het bijhouden van logboeken, afwijkingen op het contact en bestek administratie;

Wie ben jij?
Houd jij het overzicht op een drukke bouwplaats, maar steek je ook graag zelf de handen uit de mouwen en heb je
affiniteit met grond-, weg- en waterbouw? Wil je graag onderdeel uitmaken van een (h)echt familiebedrijf en werken
in een gezellig team? Pak jouw kans als uitvoerder grond- weg- en waterbouw bij VanderHelm Bedrijven.
•

Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;

•

Je kunt praktische kennis vertalen in je dagelijkse werkzaamheden;

•

Je kunt overweg met Microsoft office programma’s;

•

Je vindt het leuk om in een team te werken en bezit over goede communicatieve vaardigheden.

Enthousiast?
Ben jij de uitvoerder grond- weg- en waterbouw die wij zoeken? Tijdens een gesprek maken we graag kennis met jou
en vertellen wij je graag meer over ons en de functie. Stuur jouw sollicitatie met CV naar L.vanmontfort@vdhelm.nl.

