
 

 

 

 

 

 

Word jij onze nieuwe uitvoerder? 

 
 

 

Ben jij toe aan een (nieuwe) uitdaging? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

Op de bouw ben jij hét fundament waarop gebouwd wordt. Elke dag draai jij de sleutel in 

het slot om en gaan de hekken openen. Samen met het team zet je de schouders 

eronder. Samen met elkaar maken jullie er een goede dag van. Aan het einde van de 

dag sluit je de bouw weer af, terugkijkend op een productieve dag. 

 

Hoe ziet de functie eruit? 

Als uitvoerder ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van onze uitdagende en unieke 

projecten. Jij zorgt ervoor dat de bouw op rolletjes verloopt. Hierbij staat het bewaken 

van de planning en kwaliteit centraal. Niet altijd alles loopt zoals we dit voorafgaand 

hadden bedacht. Bij onvoorziene situaties zoek je de best passende oplossing. Daarnaast 

is bouwen mensenwerk! Tijdens de uitvoering van een project ben jij verantwoordelijk 

voor de juiste aansturing van de onderaannemers en bouwplaats personeel.  

 

Over jou  

Bouwen doen we met elkaar. Jij weet alle betrokkenen op de juiste manier te informeren 

en betrokken te houden door duidelijk te communiceren en heldere afspraken te maken. 

Doordat je de juiste kennis hebt over de branche specifieke materialen en methoden en 

goed op de hoogte bent van de wettelijke bouwregelgeving, kan je makkelijk zelfstandig 

beslissingen maken. Daarnaast ga je planmatig te werk en weet je bij afwijkingen het 

hoofd koel te houden en in oplossingen te denken. Deze oplossingen weet je vervolgens 

goed tot uitvoering te brengen in de praktijk.   

 

Over ons 

Wij richten ons op het ontwikkelen, uitvoeren, beheren en onderhouden van 

bouwprojecten op het gebied van wonen, zorg, werken, recreëren en industrie. Van 

grootschalige utiliteit en projecten met een multifunctioneel karakter tot de particuliere 

klant voor nieuwbouw, verbouw, restauratie of onderhoud. 

 

Ontwikkelen en bouwen dat kunnen meerdere bedrijven. Maar de manier waarop wij het 

doen maakt ons succesvol. Als familiebedrijf bouwen wij al 75 jaar vol enthousiasme aan 

uitdagende projecten. En hier zijn wij trots op. Eenmaal binnen zul je merken dat 

werkplezier, commitment en trots zijn op wat we samen met elkaar doen verbindende 

factoren zijn.   

 

Word jij hier enthousiast van? 

Dan horen we graag meer over jou! Stuur ons een mail met de link naar jouw LinkedIn 

profiel (of je cv) en laat ons weten waarom jij denkt een goede match te zijn. Dit kan 

naar werkenbij@vannorel.nl We lezen bijvoorbeeld graag meer over wie je bent, wat je 

talenten zijn, aan welke mooie projecten je hebt gewerkt en waarom jij denkt dat wij 

een goede match zijn met elkaar. Heb je nog vragen? Ted van ‘t Erve beantwoord deze 

graag. Je kan hem bereiken via 0578 615 311 of werkenbij@vannorel.nl. 

 

 

 

 


