Jij bent op zoek naar een nieuwe uitdaging en wilt werken bij een prettig en collegiaal bedrijf dat
houdt van samenwerken via korte lijnen? En je hebt behoefte aan zelfstandig en divers werk met
veel vrijheid? Kom dan met ons in gesprek! Wij zijn een dynamisch bedrijf dat groeit door o.a. de
bouw van prachtige grote maar ook kleinere civieltechnische en infrastructurele werken.
Knipscheer Infrastructuur BV heeft een mooie kans voor jou!
Voor de ondersteuning van de uitvoering bij civiele betonbouw zoeken wij een:

Uitvoerder Civiele Betonbouw
Knipscheer Infrastructuur is een middelgroot bedrijf, de afdeling Civiele Betonbouw werkt vanuit
Almere in een straal van ongeveer 100km.
Wat ga je doen
Als uitvoerder ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op verschillende projecten. De
belangrijkste werkzaamheden zijn het afroepen van materiaal en materieel, de instructie en
aansturing van de medewerkers en de coördinatie van de werkzaamheden. Daarbij horen
vanzelfsprekend de administratie, het bewaken van de kwaliteit, de planning en kosten van projecten
en je neemt deel aan werk- en bouwvergaderingen.
Wat neem jij mee?
Jij bent een communicatieve collega, flexibel en enthousiast. We zoeken een uitvoerder die over
leidinggevende capaciteiten beschikt maar ook kostenbewust is. Daarnaast is het belangrijk om
daadkrachtig en oplossingsgericht te zijn. Verder vragen we
 Opleiding MTS. / HTS weg- en waterbouw of gelijkwaardig
 Rijbewijs B (– E)
 VCA-VOL
Als je al werkervaring met betonwerken hebt dan heb je een streepje voor.
Dit kan je van ons verwachten
Een uitdagende, afwisselende baan in een jong en dynamisch bedrijf met een positieve werksfeer
met uitzicht op een vast contract.
Ons bedrijf kenmerkt zich door korte lijnen en een open communicatie. Verloning vindt plaats
conform de CAO Bouw & Infra. Diverse mogelijkheden tot deelname aan persoonlijke groei en
ontwikkelingstrajecten maken je werkplezier compleet.
Iets voor jou!
Ben je enthousiast geworden? Solliciteer direct op deze vacature door je CV en een korte motivatie
te mailen naar n.wentink@knipscheer.com. Wij nemen dan graag contact met je op. Voor meer
informatie over de functie kun je contact opnemen met Joost Folbert, bedrijfsleider Civiele
Betonbouw telefoonnummer 06 – 518 66 700

