
   

Een veelzijdig en enthousiast familiebedrijf met jarenlange kennis en ervaring in de beton- en waterbouw. Dat 
zijn wij. Trots op wat we kunnen, maar tegelijkertijd ook nuchter en bescheiden. We hechten veel waarde aan 
vakmanschap, duurzaamheid, werkplezier en een goede samenwerking met onze opdrachtgevers en partners. 
Op de grens van land en water gaan we de uitdaging aan om mee te bouwen aan een betere wereld voor de 
huidige samenleving en onze toekomstige generaties. 

   U i t v o e r d e r  ( f u l l t i m e ) 

F r i e s l a n d  /  G r o n i n g e n
WIE BEN JIJ?
De rol van uitvoerder is een die op jouw lijf is geschreven. De dagelijkse 
aansturing, planning en organisatie van ‘jouw’ waterbouw projecten 
vind je een hele leuke uitdaging. Je bent duidelijk in je communicatie 
en maakt heldere afspraken. Daarbij weet je hoe je de collega’s op de 
werkvloer kunt motiveren en stimuleren om samen de beste kwaliteit 
te leveren en doelstellingen te behalen voor onze opdrachtgevers. Je 
bent iemand die graag meedenkt in oplossingen en bij uitdagingen die 
zich voordoen tijdens de uitvoering van ons werk. 

WAT NEEM JE MEE?
Je hebt aantoonbare werkervaring in de waterbouw opgedaan en 
ben in het bezit van een geldig VCA-certificaat en technisch MBO 
diploma, of door ervaring verkregen werkniveau. Je beschikt over 
kennis van de RAW-systematiek en een BE rijbewijs, of je bent bereid 
deze via ons bedrijf te behalen. Je hebt een vrolijke persoonlijkheid 
en ondanks dat je een zelfstandige functie uitvoert ben je een echte 
teamplayer. Verder herken jij je volledig in de eerdere omschrijving 
van wie je bent als persoon. WAT GA JE DOEN?

Als uitvoerder bij De Boer & De Groot ben je verantwoordelijk voor de 
dagelijkse gang van zaken en juiste (technische) uitvoering van onze 
werkzaamheden op de projectlocaties. Van de bouw van een nieuwe 
brug of geleidewerk, tot het plaatsen van damwanden en de renovatie 
van een gemaal of sluis. Geen project is hetzelfde. 

Je organiseert, coördineert en bewaakt alle te verrichten activiteiten 
op de bouwplaats van onze eigen collega’s en onze onderaannemers. 

Een greep uit je verdere werkzaamheden zijn: 
>> Onderhouden van contacten met leveranciers en opdrachtgevers;
>> Tijdig verwerken van projectadministratie en registratie (accorderen  
   gewerkte uren, aanmaken inkooporders, etc.);
>> Opstellen van de uitvoeringsplanning voor het benodigde materieel     
    en medewerkers; 
>> Veiligheid staat binnen ons bedrijf hoog in het vaandel. Je ziet dan  
   ook toe op een veilige werkplek en uitvoering van het werk. Onder  
   andere middels de uitvoering van werkplekinspecties. 

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?
Een veelzijdige en zelfstandige functie voor 40 uur per week waarin 
je de verantwoordelijkheid krijgt voor de uitvoering van wisselende 
projecten. Je werkgebied bevindt zich hoofdzakelijk in de regio 
Friesland-Groningen.  We bieden een goed salaris en arbeidsvoor-
waarden en pensioensopbouw conform onze CAO Bouw & Infra. 
Naast leuke enthousiaste collega’s en een informele werkomgeving 
krijg je een vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid.

SPREEKT JOU DIT AAN?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met 
Sandra Henry te bereiken via 0517-430542. Solliciteren kan door 
een korte motivatie en je CV te mailen naar:  
personeelszaken@deboerendegroot.nl. We proberen binnen 10 
werkdagen te laten weten of je wordt uitgenodigd voor een  
persoonlijk gesprek.

www.deboerendegroot.nl


