Uitvoerder GWW
Als uitvoerder ben je verantwoordelijk voor de realisatie van een project op de bouwplaats,
binnen de gestelde doelstellingen op het gebied van kwaliteit, planning en rendement. Daarnaast
ben je verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. Je voert overleg met alle bij een
project betrokken partijen en organiseert de werkzaamheden welke nodig zijn om het werk te
realiseren.
Je hebt ervaring als uitvoerder en bent in staat om zelfstandig te werken en leiding te geven.
Tevens ben je de schakel tussen de bouwplaats en de directie.
Functie-inhoud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delegeren en controleren van de operationele werkzaamheden
Uitzet en inmeetwerkzaamheden
Tijdig afroepen van onderaannemers, materiaal en materieel
Toezien op een correcte uitvoering van het werk binnen het budget en de planning
Contact en overleg met opdrachtgevers
Toezien op correct handelen t.o.v. directe omgeving (bezoekers, bewoners etc.)
Beheren en bijhouden van dagboeken eigen projectdeel
Signaleren van afwijkingen in zowel bestek als tekeningen
Kostenbewaking van de lopende projecten
Deelnemen aan en bijdragen leveren aan werkbesprekingen en projectevaluaties
Toezien op naleving veiligheidsvoorschriften en het handhaven van het VGM beleid

Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MBO of HBO werk- en denkniveau civiele techniek
Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie
Goede communicatieve vaardigheden
Goed praktisch en technisch inzicht in de bouwprocessen
Kennis van RAW / UAV
Kennis van STABU
Kennis van ISO en VCA procedures
Goede beheersing van Microsoft Office
VCA – VOL
Beslissingen kunnen en durven nemen

Wij bieden jou:
Sturris BV biedt een verantwoordelijke baan binnen een kleine dynamische organisatie met prima
beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Ben jij die uitvoerder die op zoek is naar een nieuwe uitdaging in een kleine organisatie, stuur
dan je schriftelijke sollicitatie naar het onderstaande adres of reageer per mail.
Voor verdere informatie kan je uiteraard telefonisch contact met ons opnemen.
Loon en Grondverzetbedrijf Sturris BV
Dhr. Arjan Sturris
Blauwhand 1
7245 PV LAREN (Gld.)
0573 – 401 303
info@sturrislaren.nl

