Uitvoerder ondergrondse infra Utrecht
Vanwege een substantiële en structurele uitbreiding van ons werkpakket zijn we op zoek naar een
nieuwe uitvoerder die onze organisatie komen versterken. Werkzaamheden zullen verricht worden
vanuit de vestiging Nieuwegein
De functie
Het is een zelfstandige, verantwoordelijke functie met veel vrijheid waarbij je verantwoording aflegt
aan de Hoofduitvoerder. De nadruk van de functie ligt aan de uitvoerende/organisatorische kant
maar je denkt ook actief mee in het efficiënt vormgeven van processen en de langere termijn
doelstellingen. Binnen deze functie heb je de volgende taken/verantwoordelijkheden:









Het onderhouden van contacten met de opdrachtgever over de voortgang van de
opdrachten, meer- minderwerk;
schouwen van de door jou uit te voeren en te coördineren projecten en de vastlegging
hiervan;
samen met je werkvoorbereider zorg je voor een juiste en complete werkvoorbereiding van
jouw projecten;
het verzorgen van de dagelijkse aansturing van de voor jou werkzame uitvoerende ploegen
en onderaannemers;
de lange- en korte termijn planning maken voor je eigen ploegen en dit wekelijks afstemmen
in het planningsoverleg;
samen met je werkvoorbereider zorgen voor de juiste administratieve afhandeling van
opdrachten en deze afrekenen;
je bewaakt de financiële voortgang van de opdrachten en legt hier verantwoording over af
aan de Hoofduitvoerder/bedrijfsleider;
je ziet kansen bij opdrachtgevers en pakt deze in overleg met de
hoofduitvoerder/bedrijfsleider op.

Profiel








Je hebt een MBO+ werk- en denkniveau.
Je bent minimaal MBO gediplomeerd.
Je hebt minimaal enkele jaren ervaring als uitvoerder gas/elektra in de ondergrondse infra,
bij voorkeur in zowel dienstleidingen als hoofdleidingen.
Je hebt kennis van methoden en technieken van calculatie, werkvoorbereiding en uitvoering
in de ondergrondse infra.
Je bent communicatief en organisatorisch sterk.
Je beschikt over goede administratieve vaardigheden.
Een diploma als WV’er of de vooropleiding om deze te behalen is een pré.

Wat bieden wij
Een verantwoordelijke, zelfstandige en afwisselende baan binnen een relatief jonge onderneming
met zeer korte lijnen en een prettige werksfeer. Het betreft een fulltime dienstverband met een
marktconform salaris. Uiteraard heb je de beschikking over een smartphone, tablet en een auto van
de zaak. De cao metaal is van toepassing.
Interesse
Word jij enthousiast van deze functie? Solliciteer dan via adriaan@quintenvanginkel.nl

Over ons
Quint & v. Ginkel is een organisatie gespecialiseerd in het verzorgen van ondergrondse infrastructuur
(Laag- en middenspanning, Gas, Water, CAI, KPN) en openbare verlichting.
Wij richten ons binnen de ondergronds infrastructuur als volwassen partij op het aanbrengen en
saneren van hoofd- ,distributie- en dienstleidingen. Binnen de openbare verlichting bieden wij een
totaalpakket aan diensten aan waarbij we zowel de ondergrondse infra, de aansluiting op het net als
het plaatsen van de verlichting verzorgen. Door de inrichting van onze organisatie kunnen wij snel en
flexibel schakelen op binnenkomend werk. Als bedrijf zijn we ISO 9001, ISO 14001, VCA**, CKB, BRL
7004 gecertificeerd en hebben we ons certificaat CO2 ladder 3.0 behaalt. Wij werken alleen maar met
gecertificeerd personeel. Dit maakt ons een aantrekkelijke partner voor onze opdrachtgevers. Ons
bedrijf werkt op dit moment vanuit vestigingen in Nieuwegein en Amsterdam. Onlangs hebben wij
een groot meerjarig contract gegund gekregen waardoor wij op zoek zijn naar een aantal nieuwe
collega’s.
Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website www.quintenvanginkel.nl
Acquisitie na aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

