Enthousiaste (aankomend) uitvoerder infra
Wij komen handen tekort! En daarom zijn wij op korte termijn op zoek naar een enthousiaste (aankomend)
uitvoerder infra om ons team te versterken. Aannemersbedrijf A. Faber B.V. is een dynamisch bedrijf,
gespecialiseerd in grond-, water- en wegenbouw.
We zijn een no nonsens bedrijf met een platte organisatiestructuur en korte lijnen. Met ons (relatief) kleine
team van gedreven, enthousiaste en daadkrachtige medewerkers werken we zowel aan kleine als grote
projecten in de GWW. Onze opdrachtgevers variëren van particulieren, bouwbedrijven, projectontwikkelaars
tot diverse overheidsinstellingen.
Functieomschrijving
We zijn op zoek naar een flexibele teamspeler met leidinggevende capaciteiten die ervaring heeft in de infra.
Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
Als uitvoerder ben je het eerste aanspreekpunt op het project voor opdrachtgevers, leveranciers en
onderaannemers. Je stimuleert en motiveert de medewerkers op de projecten en draagt zorg voor kwaliteit,
veiligheid orde en netheid.
Je bent verantwoordelijk voor de efficiënte realisatie van je projecten. Je werkt nauw samen met de
projectleiding, woont bouwvergaderingen bij, levert input voor (werk) plannen en planning en zorgt voor de
juiste administratieve en financiële afhandeling. Kortom, je zorgt voor een goed verloop van jouw projecten.
Functie eisen.
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Een afgeronde MBO 4 of HBO opleiding richting civiele techniek of vergelijkbaar.
Bekendheid met- of ervaring in de GWW sector.
In bezit van een geldig VCA-Vol certificaat, of bereid deze te behalen.
Kennis van contractvormen RAW en UAV is een pré
Werkervaring in een vergelijkbare functie is een pré
Ervaring met Excel en Word

Wij bieden
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Een fulltime afwisselende baan
Een passend salaris
Keuze uit reiskostenvergoeding of een bedrijfsauto
Goede pensioenregeling
Bevlogen team, prettige werksfeer.

Herken jij je in deze functie en ben jij die waardevolle aanvulling van ons team? Schroom dan niet om contact
met ons op te nemen voor meer informatie of stuur direct je motivatie met cv naar
p.vandermeulen@afaber.nl

