Wegens groei van de organisatie is de vacature ontstaan voor een:

UITVOERDER
DIE BLIJ WORDT VAN MOOIE PROJECTEN MAKEN

Als uitvoerder heb je de leiding op diverse bouwplaatsen. Jij organiseert het dagelijkse werk, stuurt
personeel aan, bewaakt de planning, kwaliteit en begroting.

Rots Maatwerk B.V. uit Brummen (Gld.)
realiseert al meer dan 15 jaar bijzondere
projecten voor de buitenruimte. Daarnaast zijn
wij marktleider op het gebied van fonteinen
en waterkunstwerken in Nederland. Wij
doen dat met een team van 25 specialisten
en partners in zowel Nederland, Europa,
Hongkong, Singapore en Rusland. Van
ontwerpen tot vormgeving en uitwerking van
fonteinen tot volledige inrichting van pleinen.
Hierbij worden alle denkbare materialen
gebruikt, zoals: natuursteen, staal, hout,
beton, terrazzo, kunststoffen, LED-verlichting
en interactieve stuurkasten voor fonteinen
en kunstwerken. Opdrachtgevers zijn
gemeenten, architectenbureaus, aannemerij,
groenaannemers en recreatie.
Rots Maatwerk BV staat voor kwaliteit,
functionaliteit en innovatie.

Ben jij die:
 Teamplayer

met een positieve instelling die met alle collega’s de mooiste projecten wil realiseren?
 
Ervaren uitvoerder in zowel de uitvoering van civiel/bouwkundige werkzaamheden als in de
aansturing van mensen?
 
Man of vrouw die vragen stelt, die risico’s van tevoren goed kan inschatten, proactief werkt en
flexibel bijstuurt?
 
Uitvoerder die goed georganiseerd is en problemen tijdig signaleert, voorkomt en oplost?
 
Professional die bouwtekeningen kan lezen?

Wil jij:
 Met
 plezier werken bij een goede en betrouwbare werkgever met een prettige werksfeer?
 V

anuit vertrouwen, vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid projecten, mensen en materieel
goed inplannen?
 V

anuit het kantoor in Brummen en op diverse bouwplaatsen in Nederland projecten efficiënt en
succesvol uitvoeren en managen?
 F
inancieel het project bijhouden en waar nodig bijsturen?
 Jezelf blijvend ontwikkelen?
 Werken bij een bedrijf in de groei waar je een grote rol in de ontwikkeling kan spelen?

Heb jij?
 Ervaring

met projecten in de buitenruimte?
 K
ennis van en ervaring met Civiele én bouwkundige werken, zoals grondwerk, fundaties t.b.v.
natuursteen, putten plaatsen, betonfundaties storten, staalwerkzaamheden, specialistische
montagewerkzaamheden?
 Ervaring om projecten goed te managen?
 Geen 9-tot-5 mentaliteit?
 De capaciteit om flexibel in te spelen op veranderingen?
 De capaciteit om duidelijk te communiceren op alle niveaus?
 Een groot verantwoordelijkheidsgevoel waardoor je directie en projectleiders ontzorgt?

Wat biedt Rots Maatwerk jou?

Rob van Dort
Specialist in Omzetverhoging
SALES & MANAGEMENT COACHING
WERVING & SELECTIE

 
Ermerzand 4, 7843 PN Erm
 
Mollerusstraat 1, 3743 BW Baarn
T: +31 (0)6-1870 4510
E: info@robvandort.nl
I: www.robvandort.nl










 afwisselende functie binnen een gezonde, groeiende en professionele organisatie
Een
Een prettige werksfeer

Goede arbeidsvoorwaarden waaronder een auto en pensioenregeling

Mogelijkheden om je blijvend te ontwikkelen

Afwisselende projecten op de mooiste locaties in Nederland

Ruimte voor inbreng eigen ideeën en initiatief in ontwikkeling bedrijf

Een goed inwerkplan

Coaching & Training t.b.v. persoonlijke ontwikkeling


Heb je interesse?
Kijk voor meer informatie over Rots Maatwerk BV op www.rots-maatwerk.nl.
Rob van Dort doet de Werving, Selectie & Coaching voor deze vacature.
Je kunt jouw cv, motivatie en (pas)foto mailen naar: rob@robvandort.nl.
O.v.v. Uitvoerder Rots Maatwerk
De meest geschikte kandidaat maakt na diverse gesprekken een Assessment en krijgt coaching &
training voor de eerste werkdag en in het eerste jaar. Hierdoor word je in het eerste jaar zo succesvol
mogelijk.

