ALLROUND UITVOERDER (M/V)
De uitvoerder is in hart en ziel een ondernemer. Je voelt je verantwoordelijk voor het succes van jouw project.
Niet alleen in financieel opzicht maar ook met als einddoel een tevreden klant.
Lithos bouw & ontwikkeling werkt landelijk voor opdrachtgevers die behoefte hebben aan voorspelbare
eindresultaten door optimale beheersing van bouw- en ontwikkelprocessen. Wij werken samen in een open en
oprechte werksfeer waarin collegialiteit, inzet en betrokkenheid onmisbaar zijn.
Ons motto: “Bouwers met ideeën”.
De uitvoerder is integraal verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten.

Allround Uitvoerder

•

Vanuit de inhoud leiding geven aan de bouwuitvoeringsfase

•

Project aansturing op tijd, geld, kwaliteit en veiligheid

•

Aansturen en motiveren van het uitvoeringsteam (timmerlieden, bouwpartners)

•

Onderhouden van contacten met opdrachtgevers, kopers en andere betrokken partijen

•

Contacten onderhouden met leveranciers en onderaannemers

•

Rapporteren aan de projectleider ten aanzien van het project en procesmatige zaken

•

Deelnemen aan werkbesprekingen en bouwvergaderingen

Jouw profiel:
•

Minimaal MBO werk- en denkniveau

•

Minimaal 3 jaar relevante ervaring in het uitvoerend bouwbedrijf

•

Beheersing van Excel, Word, Navision en CAD

•

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

•

Technisch inhoudelijk betrokken bij projecten

•

Zelfstandig en ondernemend

•

Klantgericht, persoonlijk en betrokken

•

Creatief en oplossingsgericht

Wat mag je van ons verwachten?
We bieden je een zeer afwisselende en dynamische werkomgeving waarin je veel vrijheid en verantwoordelijkheid
krijgt vanuit Lithos om je projecten vorm te geven en te leiden. Je krijgt de mogelijkheid om brede ervaring op te doen
en jezelf te ontwikkelen tot een bekwame professional/ondernemer. Lithos is een sfeervolle onderneming met

Vacature

enthousiaste collega’s en goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Mogen we jou binnenkort ontmoeten?
Bel voor meer informatie Anton Spaan, 033 – 453 59 59
of mail je CV naar info@lithos.nl.

Per post mag natuurlijk ook:
Lithos bouw & ontwikkeling
t.a.v. de heer Anton Spaan
Postbus 2634
3800 GD AMERSFOORT

Wil je meer informatie:
Bekijk dan de video van Alban, Irmo en Paul:
https://youtu.be/7zRBNYpMy-A
Of bezoek onze website: www.lithos.nl

