
GEVRAAGD: 
Uitvoerder

voor Aannemersbedrijf W.J. Haafkes en Zonen B.V. 

Wat ga je doen?

Als uitvoerder verzorg je (eventueel op aanwijzing van de projectleider) onderdelen van de algemene bouwplaatsor-

ganisatie en bewaakt projecten in termen van kwantiteit, kwaliteit en veiligheid. Je denkt mee met de projectleider 

en/ of werkvoorbereider van het werk, je verdeelt de werkzaamheden, geeft leiding aan de timmerlieden en 

onderaannemers en controleert de kwaliteit van de werkzaamheden. Als uitvoerder bij Haafkes werk je aan diverse 

uitdagende projecten in de woning- en utiliteitsbouw.

Je taken (onder andere):

•	 Coachend leiderschap

•	 Aanspreekpunt voor de opdrachtgever

•	 Financiële en technische projectbewaking

•	 Verzorgen en bewaken van de planning(en)

•	 Nazorg en afwikkeling klachten

•	 Zorg dragen voor de aanlevering van administratieve gegevens m.b.t. de uitvoering

•	 Het lezen en ontwerpen van projecten in Revit

www.haafkes.nl

Wij vragen:

•	 Opleiding (minimaal) MBO niveau 

•	 Ruime ervaring als uitvoerder in de bouw

•	 Coachende stijl van leidinggeven

•	 Proactieve en positieve levenshouding

Haafkes onderscheidt zich al ruim 90 jaar en wordt gekenmerkt door een collegiale werksfeer en een informele 

bedrijfscultuur. Voor enthousiaste kandidaten is dit dé mogelijkheid om deel uit te maken van een professioneel 

familiebedrijf, waar aandacht is voor de medewerkers en hun ontwikkeling. Er heerst een gemoedelijke sfeer, er zijn 

korte lijnen en naast hard werken is er veel ruimte voor teambuilding en gezelligheid. Zo vindt er jaarlijks (naast de 

traditionele kerstborrel en zomerbarbecue) een personeelsdag en veiligheidsdag plaats. Daarnaast organiseert de PV 

van Haafkes personeelsfeesten, het Haafkes Sinterklaasfeest (voor de kinderen van de medewerkers) en wordt er aan-

dacht besteed aan diverse jubilea. Bij Haafkes maak je deel uit van een grote familie; iedereen kent elkaar en voelt 

zich betrokken door persoonlijke benadering.

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Ugur Akdemir op telefoonnummer 06-13512123. 

Herken	jij	jezelf	in	bovenstaand	profiel,	stuur	dan	je	motivatiebrief	met	cv	naar	werkenbij@haafkes.nl,	ter	attentie	van	

Mireille Wiggers.

Interesse?


