
 

Vacature Uitvoerder                                        
 
Bedrijfsburo JBG is een bouw gerelateerde onderneming die zich bezig houdt met Bouwmanagement 
in de brede zin van het woord. Wij zien Project Management als een onmisbare schakel en krachtig 
instrument in het aansturen van projecten. 
 
Als bedrijfsbureau zoeken wij ervaren uitvoerders die namens ons leiding willen geven op de 
bouwplaatsen van onze klanten! 
Jij bent het aanspreekpunt en neemt je verantwoordelijkheid, altijd ondersteund door collega’s 
om je heen. Samen mooi werk realiseren! werkplezier en doelgericht!  
 

Jouw verantwoordelijkheden als uitvoerder: 

Als uitvoerder ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en organisatie op de bouwplaats. Je 
houdt toezicht op de kwaliteit en bent verantwoordelijk voor de veiligheid. 

Jouw kwaliteiten en kernactiviteiten als uitvoerder 
Je houdt van uitdaging en legt makkelijk verbanden. Daarbij houd je onder alle omstandigheden het 
overzicht en de structuur. Dit is met name zinvol als verschillende taken en verzoeken tegelijkertijd 
jouw aandacht vragen. Met die dynamiek kun je goed omgaan. Ook ben je integer, onafhankelijk en in 
staat om op objectieve wijze je oordeel te vormen. Het bouwen aan projecten met oog voor veiligheid, 
kwaliteit, logistiek en kosten. Verder beschik je over: 

• MBO of HBO bouwkunde werk- en denkniveau; 

• Relevante werkervaring in de bouwsector, bestaande- en nieuwbouwwerken. Woningbouw, 
utiliteitswerken, erfgoed en agro werken in het bijzonder; 

• Resultaat en klantgericht. 

• Communicatieve kwaliteiten naar opdrachtgever, management en bouwplaats medewerkers. 

• Competentie in het aansturing en coaching van collega’s, ketenpartners en leveranciers. 

• Gevoel voor marktprijzen en kostenbewust; 

• Het geven van passende werkinstructies en veiligheidsinstructies. 

• Een hoog kwaliteitsbewustzijn. 

• Bouwkundige en constructieve kennis, bij voorkeur ook van de NPR 9998. 

Competenties 

• analyserend 

• zelfstandig 

• inspirerend 

• oordeelsvormend 

• reflecterend op eigen handelen 

• resultaatgericht 

• samenwerken 

• overtuigend 

• flexibel 

• inlevingsvermogen 

  



 

Arbeidsvoorwaarden 

Alle middelen die je nodig hebt om je werk goed te kunnen doen, dit samen met leuke collega’s. 

Goed salaris en doorgroeimogelijkheden. 

Meer informatie of Solliciteren? 

Spreekt dit jou aan of wil je meer informatie neem dan contact met ons op! Stuur je CV op naar 
info@hetbedrijfsburo.nl. We nemen zo snel mogelijk contact met je op, de koffie staat klaar. 
 
Bedrijfsburo JBG 
Kieler Bocht 37 
9723 JA  GRONINGEN 
050 2112686 
info@hetbedrijfsburo.nl 
www.hetbedrijfsburo.nl 
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