
 

Gezocht enthousiaste uitvoerder! 

 

Het aansturen van verschillende projecten waarbij de klanten, onderaannemers en collega’s tijdig en 

op de juiste manier hun werk kunnen doen is waar jij energie van krijgt. Ben jij de spin in het web als 

het gaat om het begeleiden van deze trajecten? Dan zijn we op zoek naar jou. Samen met het 

uitvoeringsteam draag jij zorg voor het tijdig, binnen budget en met de overeengekomen kwaliteit 

uitvoeren van onze projecten.  

 

Wat is je rol binnen CNSTRCT? 

Je begeleidt één of meerdere projecten en bent het aanspreekpunt voor de voorlieden. Naast het 

aanspreekpunt voor ons eigen personeel ben je dit ook voor de op onze projecten werkzame 

onderaannemers en partners. Dagelijks draag jij zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving 

voor de mensen op de bouwplaats en daarbuiten. Je bent verantwoordelijk voor de planning, de te 

leveren kwaliteit, bewaakt de kosten, bestelt materieel en materiaal en stuurt op een juiste 

personeelsinzet. Je bewaakt de uren en verzorgt werkinstructies. Je bent onze vertegenwoordiger op 

de bouw- en werkvergadering en draagt zorg voor de opvolging en bewaking van actiepunten uit 

deze vergaderingen. Indien nodig adviseer je in het voortraject over de te kiezen bouwmethodieken, 

bouwplaatsinrichting en de planning. Kortom een erg veelzijdige en uitdagende functie waarin je al je 

kwaliteiten kwijt kunt.  

 

Wie ben je? 

We zijn op zoek naar een creatieve en enthousiaste persoonlijkheid, die mensen kan motiveren om 

net dat stapje extra te zetten. Je beschikt over een helikopterview en voelt je als een vis in het water 

als het gaat over plannen, leidinggeven en begeleiden van mensen en projecten. Je bent een 

doorzetter en zoekt samen met het team naar oplossingen. Je bent proactief, denkt vooruit en zorgt 

dat projecten soepel verlopen. 

 

Samenvattend zoeken we iemand met: 

• mbo werk- en denkniveau; 

• aantoonbare werkervaring als voorman/uitvoerder; 

• goede communicatieve vaardigheden en een flexibele instelling; 

• een proactieve en gedreven instelling. 

 

Verder is het wenselijk dat je in het bezit bent van een rijbewijs BE, BHV/EHBO, een geldig VCA- 

certificaat en woonachtig bent in de driehoek Rotterdam – Utrecht – Eindhoven. 

 

Wat kun je van ons verwachten? 

Naast een inspirerende werkplek, gedreven collega’s en uitdagende projecten bij een familiebedrijf 

met Brabantse gezelligheid, kun je rekenen op de volgende zaken als je bij ons komt werken: 

• een marktconform salaris; 

• een leaseauto (bus of personenauto), laptop en mobiele telefoon; 

• 25 vakantie- en 10 ATV-dagen;  

• een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling; 

• mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen (trainingen, cursussen, enz.) 

 

Heb je vragen over de functie of ons bedrijf dan kun je contact opnemen met Arnold den Haan via 

06-53167437. Je sollicitatie (cv en korte motivatie) kun je richten aan Arnold via adhaan@cnstrct.nl 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


