
BESTE UITVOERDER, STOP MET
ZOEKEN NAAR JE DROOMBAAN!

Bij Ubink in Almere hebben ze
namelijk jouw droombaan! Altijd
al willen werken voor
dynamische opdrachtgevers met
bestaansrecht in de nieuwe
economie zoals Alfen, KLM en
Argent energy? 

Maak er dan snel werk van en
solliciteer bij ons!

UITVOERDER BOUW

Ubink Bouw en Onderhoud
Dat werkt! 

www.ubink-almere.nl

Neem contact op met: 

Ingrid Doeswijk: 06-

25397706

Of mail je CV & motivatie

naar idoeswijk@reimert-

almere.nl 

Ben jij onze nieuwe
uitvoerder?



Ben jij dé nieuwe 

Uitvoerder voor ons?

Solliciteer dan nu! 

Ubink Bouw & Onderhoud
Dat werkt!

www.ubink-almere.nl

Wie ben jij? 

Je verstaat je vak en voelt je super verantwoordelijk voor de organisatie en

uitvoering van de werkzaamheden op de bouwplaats. Je kunt goed overweg met je

medewerkers maar ook met opdrachtgevers en onderaannemers. Je hebt al

ervaring als uitvoerder in de bouw. Je stelt onze opdrachtgevers in staat om met

maximale beperking van de overlast hun bedrijf uit te breiden of te optimaliseren.

Je bent flexibel en kan goed omgaan met een dynamische werkomgeving.

Wat ga je doen? 

Dagelijks ben je op de bouwplaats aanwezig om leiding te geven aan onze

bouwprojecten. Je zorgt ervoor dat het juiste personeel, de benodigde materialen

en het materieel op tijd en op de juiste plek aanwezig zijn. Je houdt nauwlettend 

 de voortgang in de gaten en signaleert en rapporteert voor- of achterstand op het

werk. Regelmatig neem je deel aan bouwvergaderingen met opdrachtgevers of

onderaannemers. Je bewaakt de veiligheid van je collega’s en de naleving van

regels en voorschriften en de aanvullende eisen van onze opdrachtgevers.

Waar beschik je over?

·Minimaal diploma middenkaderfunctionaris bouw & infra 

·VCA-vol diploma

·Rijbewijs B

Wat bieden wij jou?

·Werken voor dynamische opdrachtgevers 

·Bedrijfsauto, mobiel, laptop 

·Voldoende doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden 

·Passend salaris conform de Bouw-cao 

·Intern programma voor onze interne geautomatiseerde processen

Enthousiast geworden? 

Bel dan Ingrid Doeswijk: 06-25397706. Of mail je CV en motivatie naar:

idoeswijk@reimert-almere.nl

mailto:idoeswijk@reimert-almere.nl

