Voorman GWW
Zie jij het zitten onze mooie projecten aan te sturen?
Wie zijn wij?
Sinds 1961 zijn wij actief binnen de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW). Inmiddels zijn we
uitgegroeid tot een belangrijke regionale speler binnen onze sector. De Bijlsma Groep is in de afgelopen jaren gegroeid naar een onderneming met circa 150 medewerkers. We zijn in de volgende
deelmarkten actief: infra, groenonderhoud, betonbouw, grondverzet, baggerwerk, waterbouw, recycling en transport. Betrouwbaarheid, kwaliteit en flexibiliteit zijn de kernwaarheden van ons bedrijf.
Wat ga je doen?
Je stuurt een complete GWW ploeg of meerdere ploegen aan op jouw project. Deze ploegen bestaan
veelal uit eigen mensen met o.a. machinisten, stratenmakers en vakmannen GWW. Ook stuur je onze
onderaannemers aan op het betreffende project. In overleg met de uitvoerder bewaak je de planning
op het project en zorg je dat iedereen veilig en gemotiveerd aan het werk is. Je bent en voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde werk en de veiligheid op het werk.
Þ
Þ

Þ
Þ

Je geeft dagelijks leiding aan je team, neemt het voortouw in de werkzaamheden en bent het
aanspreekpunt voor de uitvoerder;
Je controleert de voortgang van de werkzaamheden, houdt de planning bij en communiceert dit
met de uitvoerder;
Je bent aanspreekpunt op locatie voor opdrachtgevers;
Je zorgt voor goede begeleiding en een optimale werksfeer binnen je team.

Wie ben jij?
Þ
Ervaring in de GWW;
Þ
Proactieve houding en kunnen werken in teamverband;
Þ
Je hebt veel technische kennis en beschikt over leidinggevende capaciteiten.
Meer informatie en solliciteren
Heb je na het lezen van deze interessante vacature nog vragen neem dan contact op met Renate Boelens (HR) via HR@jellebijlsma.nl of op telefoonnummer 06- 59 83 64 30 (bereikbaar op maandag,
woensdag en donderdag).
Je sollicitatie met CV kun je mailen naar HR@jellebijlsma.nl.

