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Ben jij die Uitvoerder die een nieuwe uitdaging wil aangaan bij Robuflex Bouw ?
In ons kleine dynamisch team krijg je alle vrijheid om je werkzaamheden uit te voeren, en 
jezelf indien nodig verder te ontwikkelen. Zie je het wel zitten, stuur dan je c.v. en motivatie 
ter attentie van Marco van Sluijs. 06-20 00 76 36

REAGEREN

• Afgeronde MBO/HBO opleiding bouwkunde;
• Minimaal 4 jaar werkervaring als Uitvoerder Bouw;
• Ruime ervaring met integrale bouwprojecten in nieuwe contractvormen;
• Beschikt over VCA-VOL
• Kwaliteit- en resultaatgericht
• Stressbestendig en gedreven; 
• Flexibel en klantgericht
• Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

ERVARING EN ACHTERGROND

• Je hebt een flexibele, positieve instelling en bent samenwerkingsgericht.
• Je bent proactief, hebt een goede dosis werklust en een no-nonsense aanpak.
• Je beschikt over een hoge mate van zelfstandigheid.
• Je bezit goede sociale en communicatieve vaardigheden en bent bedreven in het   
 onderhouden van relaties op verschillende niveaus.

PROFIEL

• Opstellen van planningen;
• Inrichting van de bouwplaats organisatie;
• Operationeel leidinggeven en leiden van bouwvergaderingen;
 Beheren van materiaal en materieel;
• Afwijkingen signaleren en rapporteren;
• Bewaken van kwaliteits-en veiligheidseisen;

Je taken en verantwoordelijkheden richten zich onder meer op:

WERKZAAMHEDEN

Als Uitvoerder Bouw zorg je voor de realisatie van projecten binnen vooraf vastgestelde tijd, 
kwaliteit en budget. Je rapporteert aan de bedrijfsleider en neemt deel aan het projectteam 
overleg. Je onderhoudt contact met zowel de bedrijfsleiding, de werkvoorbereiding en bouw-
plaats medewerkers, als de leveranciers, onderaannemers, omwonende en de klant.

Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een nieuwe collega:

UITVOERDER BOUW

Robufl ex Bouw is een allround 
bouwbedrijf dat geen enkele uitdaging 
uit de weg gaat, staat voor het leveren 
van alleen de best mogelijke kwaliteit 
en hecht aan een persoonlijk contact 
met de opdrachtgever.


