Uitvoerder (m/v)
Functieprofiel
Doel van de functie
Het realiseren van een operationeel en een uitstekend financieel verloop van de toebedeelde
projecten, welke dient te resulteren in een optimale winstgevendheid en klanttevredenheid.
Functie resultaatgebieden:
Taken en verantwoordelijkheden:
1. Leiding geven aan voormannen en op alle toegekende projecten;
2. Bewaken, en verantwoordelijk zijn voor, van de voortgang en omzet van lopende projecten;
3. Communiceren met de opdrachtgevers in de voorbereidende, operationele en evaluerende fase
van projecten;
4. Nauw samenwerken met de projectadministrateur;
5. Rapporteren aan de projectmanager;
6. Verantwoordelijkheid dragen voor de (financiële) sturing en bewaking van: kostenbeheersing,
planning, signalering meer –en minderwerk;
7. Zorgdragen voor een goede communicatie met de voormannen, leveranciers, onderaannemers,
etc.;
8. Deelnemen aan diverse besprekingen en uitvoerdervergaderingen;
9. Aandacht geven aan, toezicht houden op en handhaven van de veiligheidsregels en -taken op
projecten;
10. Toezien op de juiste naleving van diverse afspraken, procedures en richtlijnen in kader van KAM
en overige wetgeving.
Gedeelde taken en verantwoordelijkheden:
1.

Zorgdragen voor juiste afstemming van informatie aan desbetreffende afdelingen zoals,
uitvoering, werkvoorbereiding, planning, collegae van eigen afdeling.

Ondersteunende taken en verantwoordelijkheden:
2.

Optimale ondersteuning verlenen bij het tot stand laten komen van offertes

Opleiding:
1. MBO/HBO niveau, technische richting, bijvoorbeeld Civiele Technieken, eventueel aangevuld met
relevante cursussen.
2. In het bezit van een VCA-vol diploma.
3. BHV/EHBO en kleine blusmiddelen.
4. Kennis en ervaring van RAW-systematiek.
5. Kennis van UAV-GC.
6. Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Werkervaring:
1. Minimaal 5 jaar operationele en leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een soortgelijke functie.

2. Planmatig, analytisch en systematisch kunnen werken en in staat zijn verbanden te kunnen
leggen.
3. In gesprekssituaties (bijvoorbeeld in bouwvergaderingen) behendig, en gericht, op anderen in te
kunnen spelen .
Competenties:
Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.
Uitstekende leidinggevende kwaliteiten.
Oplossingsgericht kunnen handelen.
Technisch inzicht.
Pragmatisch en hands-on mentaliteit.

