
  
 

 
 

 

 
Door de groei van onze orderportefeuille, zijn wij voor onze 

vestiging in Dieren op zoek naar een 
 

 

Uitvoerder 
 

 

Als uitvoerder ben je verantwoordelijk voor de organisatie & 

coördinatie van alle bouwactiviteiten op de bouwplaats 
binnen de gestelde kaders van veiligheid, kwaliteit, kosten en 

tijd. Je zorgt er hierbij voor dat het project van 
grondgebonden woningen, appartementen en utiliteitswerken 

binnen de vooraf afgestemde LEAN-planning opgeleverd 

wordt met de vereiste Reinbouw-kwaliteit.  
 

Jouw profiel 

- Organiseren en coördineren van de dagelijkse gang van 

  zaken op de bouwplaats  

- Bewaken van de LEAN-projectplanning  
- Bewaken en controleren van de vereiste kwaliteit 

- Zorgdragen voor een veilige bouwplaats en de toepassing 
  van VGM-maatregelen  

- Zorgdragen voor de projectadministratie op de bouwplaats  
- Bijhouden van het actuele project KAM-plan 

- Onderhouden van contacten met de opdrachtgever en co- 

  makers. 
- Door je communicatieve vaardigheden motiveer je alle  

  betrokkenen op de bouwplaats. 
 

Wij vragen  

- Een afgeronde mbo-opleiding bouwkunde (of hoger)  
- 5–10 jaar werkervaring als uitvoerder bij een bouwbedrijf  

- Ervaring met seriematige bouw 

- In het bezit van VOL-VCA en BHV-diploma of de bereidheid 
  dit te behalen 

- In het bezit van rijbewijs B 
 

Wij bieden 

Een afwisselende en verantwoordelijke functie in een dyna-
mische werkomgeving waarbij je voldoende kansen krijgt om 

jezelf te ontwikkelen. Het betreft een fulltime dienstverband 
met een marktconform salaris. 

 

Interesse? 

Stuur dan je motivatiebrief en cv vóór 29 mei a.s. per mail 
naar personeelszaken@reinbouw.nl t.a.v. Cindy Bos. Wil je 

eerst nog meer informatie over de functie, dan kan je contact 
opnemen met Jos de Bruijn, adjunct-directeur realisatie. 

 

 
 

 
 
Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

Reinbouw is een zelfstandig en 

dynamisch bouwbedrijf. Wij zijn 

gespecialiseerd in de ontwikkeling, 

bouw en renovatie van woningen. 

Ook de combinatie van wonen met 

functies zoals zorg, winkels, scholen 

en kantoren is ons niet vreemd. Het 

belang van onze klanten staat bij 

ons voorop. Of het nu gaat om 

particulieren, bedrijven, woning-

bouwcorporaties, instellingen of 

beleggers. Met ruim 80 mede-

werkers en vestigingen in Dieren, 

Zutphen en Almere realiseren wij 

een omzet van circa € 70 mln. 

 

Industrielaan 8  

Postbus 24  

6950 AA  Dieren  

T 031349 19 49  

info@reinbouw.nl  

www.reinbouw.nl 
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