
Reimert Bouw & Infra is op zoek

naar een ambitieuze en

ervaren hoofduitvoerder GWW. Bij

voorkeur iemand met ervaring in de

uitvoering van complexe

infrastructurele werken.

 

Kan jij goed het overzicht bewaren

en zelfstandig werken, maar ben je

ook een echte teamspeler? Dan

zijn wij op zoek naar jou! 

 

Ben jij op zoek naar een nieuwe

uitdaging? Lees dan snel verder of

solliciteer direct! 

www.reimert-almere.nl

Bel dan naar: Marc Roodsant

036 - 53 20 143

Of mail je CV en motivatie naar

mroodsant@reimert-almere.nl 

Ben jij onze

hoofd

uitvoerder?

HOOFDUITVOERDER GWW
REGIO MIDDEN/WEST



Reimert Bouw & Infrastructuur uit Almere is een familiebedrijf dat al

50 jaar toonaangevend is als het gaat om de uitvoering van

(beton)bouw en civieltechnische projecten. Wij zijn ambitieuze

bouwers en hechten veel waarde aan de relatie met onze

opdrachtgevers. Op ons hoofdkantoor in Almere werken wij met een

gedreven team aan onze doelen. Reimert timmert hard aan de weg

en daarom zoeken wij per direct een ervaren en gemotiveerde

hoofduitvoerder GWW om ons uitvoeringsteam te versterken.

 

Wie zoeken wij? 
Om onze ambities waar te kunnen maken zijn wij op zoek naar een

ervaren hoofduitvoerder GWW. Wij zoeken een teamspeler die zijn

uitvoerders en werkvoorbereiders coachend leidt naar de beste

prestaties. Je bent een klantgericht en commercieel talent, die in

staat is zijn projecten te bewaken op het gebied van veiligheid,

kwaliteit, efficiëntie en financieel resultaat. Je denkt mee in

tenderfases en levert input voor EMVI plannen. Je bent samen met

de bedrijfsleider verantwoordelijk voor de uitvoeringsorganisatie

van diverse projecten in jouw regio. Bij jou leeft het motto, een

afspraak is een afspraak, die breed uitgedragen wordt in de

organisatie.

 

Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende baan in een groeiende en ambitieuze

organisatie, die staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Je krijgt

voldoende leer- en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie

en  marktconform salaris en uitstekende secundaire

arbeidsvoorwaarden. 

Ben jij onze nieuwe 

Hoofduitvoerder GWW?

Solliciteer dan nu! www.reimertgroep.nl


