Driessen Bouw Asten
zoekt uitvoerder (40 uur)
Dit staat je te wachten
Communicatief ben je sterk. Je vormt een belangrijke schakel in
het projectteam dat ervoor zorgt dat het bouwproject een succes
wordt. Als uitvoerder werk je nauw samen met de projectleider en
werkvoorbereider. De werken waar jij straks medeverantwoordelijk voor
bent, variëren van vrijstaande woningbouw tot verbouwingen, utiliteit en
appartementencomplexen. Het aansturen van medewerkers gebeurt
vanuit jouw vaste werkplek op ons kantoor. Regelmatig breng je een
bezoek aan de bouwplaats die zich bijna altijd in de buurt bevindt.
Je bent digitaal onderlegd en hebt ervaring in uitvoering of als voorman
die wil doorgroeien naar uitvoerder.

Neem jij moeiteloos de leiding over een uitdagend bouwproject en loop jij
warm voor een afwisselende en verantwoordelijke functie?
Bij Driessen Bouw Asten bv liggen de carrièrekansen voor het oprapen.
Dit ga je doen
Als uitvoerder bij Driessen Bouw Asten bv ben je een druk baasje. Je hebt
de dagelijkse leiding over bouwprojecten en bent het eerste aanspreekpunt
voor opdrachtgevers, onderaannemers en leveranciers. Je stuurt personeel
en onderaannemers op de bouwplaats aan, roept materialen af, draagt
zorg voor een goede planning en houdt deze digitaal bij. Daarnaast voer je
digitale controles uit op de bouwplaats. Ook zie je erop toe dat regels en
voorschriften op de bouwplaats worden nageleefd en dat de bouw netjes
en veilig is. Precies, jij bent degene die binnen de kortste keren ‘Ik doe hier
ook werkelijk alles!’ roept. En dat bevalt je dan stiekem uitstekend.

Elke dag werken aan uitdagende, exclusieve projecten
Je hoeft de klus niet in je eentje te klaren. Bij Driessen Bouw Asten bv word
je verwelkomd in een hecht team van 20 vakmensen. We zijn een jong
bouwbedrijf met ruim 90 jaar ervaring. Uitdagende, exclusieve projecten zijn
bij ons aan de orde van de dag. We zijn thuis in woningbouw, utiliteitsbouw,
projectbouw en renovatie. Naast een fantastisch eindresultaat beloven we
onze opdrachtgevers ook een onvergetelijke ervaring… en daar ben jij straks
medeverantwoordelijk voor!
Ga jij er met deze gewilde baan vandoor?
Denk jij jezelf binnen de kortste keren onmisbaar te maken voor ons bedrijf?
En wil je werken op een plek waar ruimte is voor Brabantse gezelligheid?
Mail dan snel je cv en sollicitatiebrief of -video naar info@driessenbouw.nl.
Meer info over deze vacature? Bel 0493-691362.

