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Uitvoerder Civiele Techniek

Branche

Wat ga je doen?

Civiele techniek

Leidinggeven, coördineren, organiseren en plannen. Als uitvoerder civiele techniek
ben je samen met drie andere uitvoerders de basis voor het realiseren van
civieltechnische projecten met circa 35 vakmensen. Als totaalleverancier hebben
wij alles in huis om invulling te geven aan mooie en complexe civiel technische
projecten in en om de randstad. Van Rijksmonumenten als de Rembrandtbrug in
Leiden, of de grote zeesluis in Amsterdam tot aan de Moormanbrug in Den Helder
(meest geopende brug van Nederland en toegangsader van de Marinehaven).

Locatie
Venneperweg 905, 2152 MD,
Nieuw-Vennep,
Noord-Holland,
Nederland

Plaatsingsdatum
18 maart 2022

De dagelijkse leiding over de uitvoering van een civieltechnisch project ligt in jouw
handen. Zowel kleine als grote projecten aan bruggen en andere beweegbare
objecten (elektrisch, hydraulisch en mechanisch) met verschillende specialisaties
(conservering, slijtlagen, hout en betonwerken). Jij beheert en registreert de
projectdocumentatie en zorgt ervoor dat het project conform planning loopt en naar
onze maatstaven wordt opgeleverd. Ook de communicatie en afspraken met de
klant in de kleinere projecten pak jij op. Samen met de collega’s van het
bedrijfsbureau en de uitvoerende medewerkers zorgen jullie voor een succesvol
project, elke keer weer.
Wat zoeken wij?

Als ervaren uitvoerder ben je de regisseur op de projecten die zorgt dat het proces
goed verloopt. Je stimuleert het team om kwaliteit te leveren en de doelstellingen te
behalen.
Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor veiligheid, milieu en kwaliteit.
Je hebt de competenties: leidinggeven, klant-, service- en
resultaatgerichtheid in huis.
Je neemt werken op en kan deze inschatten en laten calculeren.
Minimaal een MBO opleiding.
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
Rijbewijs BE.
Sterke communicatieve vaardigheden.
Je kan mensen motiveren en helpt bij het oplossen van problemen.
Wat bieden wij jou?

Een veelzijdige en afwisselende baan in een dynamisch familiebedrijf.
Werken in een gedreven en ambitieus team.
Veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling.
Een goed salaris met aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Leaseauto.
Opleidingsmogelijkheden.
26 vakantiedagen en 13 adv-dagen.
Een gezellige vrijdagmiddagborrel.
Meer weten over deze functie? Mail naar Natasja Schijf / n.schijf@griekspoor.nl.
Herken jij jezelf in onze functie-eisen? Solliciteer direct en laat ons weten waarom jij
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degene bent die we zoeken.
cultuur
Interview met Kevin Griekspoor – Uitvoerder afdeling GWW
https://www.griekspoor.nl/wp-content/uploads/2021/05/Werken-bijGriekspoor_subs_Uitvoerder-afdeling-GWW.mp4
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