Wegens uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar een
Uitvoerder
Waar kom je te werken?
CNSTRCT is gespecialiseerd in renovatie, nieuwbouw en onderhoud. Wij richten
ons als hoofdaannemer vooral op bouwkundige werkzaamheden en bouwen vanuit de
buitenomgeving naar het interieur. Wij zijn sterk in retail, winkelcentra en kantoren en in het
herbestemmen van oude of monumentale gebouwen. Bij al onze werkzaamheden staan wensen en
behoeften van onze relaties centraal. Duurzaam en slim bouwen, dat is voor ons vanzelfsprekend. En
daarin denken we graag mee. Onze expertise, betrokkenheid en jarenlange ervaring zorgen voor een
belangrijke toegevoegde waarde. Wij zetten graag onze tanden in complexe vraagstukken en kunnen
de meest uitdagende projecten aan. Ons hechte team van vakmensen brengt elk project tot een
succesvol einde.
Ben jij een ervaren uitvoerder en passen de waarden “flexibiliteit”, “integriteit” en “werken in
teamverband” bij jou? Lees dan snel verder.
Wat ga je doen?
Je begeleidt projecten en instrueert (meewerkende) voorlieden en/of assistent uitvoerder en
onderaannemers van 1 of meer middelgrote bouwprojecten of een onderdeel van een groot project.
Je bewaakt de planning en kwaliteit, bewaakt en maximaliseert tevens kosten/baten, risico's,
organisatie, informatie, snelheid en tijd. Je houdt urenstaten bij, verzorgt passende werkinstructies,
zorgt voor een efficiënt en effectief procesverloop en benut commerciële kansen, je neemt deel aan
bouwvergaderingen en zorgt voor opvolging en bewaking van actiepunten, bestelt materiaal, werkt
actief mee aan de handhaving van het VGM-plan in alle facetten.
Kortom: je gaat een veelzijdige en uitdagende functie uitvoeren waarin je veel van jezelf kunt laten
zien!
Wie ben jij?
Wij zoeken een vakspecialist die goed is in plannen en organiseren, stressbestendig is en niet bang is
om initiatief te nemen. Je hebt een afgeronde mbo-opleiding (MTS of vergelijkbaar) of hebt dit
niveau inmiddels via minstens 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie bereikt. Je bent in bezit
van rijbewijs BE, BHV en VCA-VOL.
Wij bieden:
een prettige werkomgeving waarin je wordt gestimuleerd om je eigen
verantwoordelijkheden te nemen;
een energieke groeiende organisatie vol met persoonlijke
ontwikkelingsmogelijkheden;
een marktconform salaris.
Geïnteresseerd om bij ons te komen werken?
Jouw cv met motivatie kun je per e-mail sturen naar info@cnstrct.nl

