Giesbers Rotterdam is een solide, gezonde onderneming. Dat willen we zo houden en dus
werken we continu aan een verdere ontwikkeling en verbetering van onze organisatie. Altijd
gericht op uitbreiding van kennis en kunde, innovaties en “best practices” is het uitgangspunt.
Een focus op klantgerichtheid, met korte communicatielijnen, één aanspreekpunt en een
makkelijke, persoonlijke benadering kenmerkt onze werkwijze.
Wij zijn met spoed, op zoek naar een proactieve en zelfstandige
Uitvoerder Nieuwbouw (Fulltime)
Taken en verantwoordelijkheden
Als uitvoerder bepaal je mede de opzet en inrichting van een efficiënte bouwplaats organisatie
en zie je toe op de dagelijkse werkzaamheden waarbij je zorgt voor een optimale en
gemotiveerde bezetting. Je houdt toezicht op materiaal- en materieelleveranties. Je onderhoudt
contacten met leveranciers, onderaannemers en personeel op de bouwplaats. Je ziet toe op de
naleving van de contractafspraken en draagt zorg voor de realisatie van het project binnen de
bestekeisen, tekeningen, planningen, werkbegroting en kwaliteitsnormen. Je signaleert
afwijkingen en risico’s en neemt corrigerende maatregelen. Je controleert het naleven van alle
milieudoelstellingen en kwaliteitsaspecten en verzorgt daarvoor de benodigde inspecties en
keuringen. Je denkt mee en kijkt vooruit, bewaakt en stuurt aan zodat de overeengekomen
planning wordt nagekomen.
Profiel
Je hebt minimaal een MBO+/HBO werk- en denkniveau (bouwkunde) of relevantie werkervaring.
We zoeken iemand met ruime ervaring met renovatie en onderhoud van woningbouwprojecten.
Je kennis van automatisering, en nieuwe technieken is up-to-date (LEAN, Snagstream etc.). Je
bent communicatief vaardig en kosten-, kwaliteits-, milieu en veiligheidsbewust. Je werkt
gestructureerd en planmatig. Je hebt een helicopterview en leidinggevende capaciteiten.
Interesse?
Wij bieden een leuke baan waar je werkt met gemotiveerde collega's binnen een ambitieuze
onderneming. Binnen Giesbers Rotterdam zijn er korte lijnen, heb je eigen verantwoordelijkheid
en veel mogelijkheden tot eigen inbreng. Daarnaast bieden wij een marktconform salaris en
goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wil je solliciteren of heb je vragen?
Wij ontvangen graag jouw motivatie en CV per mail: info@giesbersrotterdam.nl.
Mocht je vragen hebben of meer informatie willen, neem dan contact op met Afke de Zeeuw, HR
manager, via telefoonnummer +31 (0)6 83 21 09 31.

