
Ben je geïnteresseerd? 
Neem contact met ons op!

De Geus Bouw
T.a.v. Steven de Vlugt
Dijk 30
1721 AE Broek op Langedijk
of mailen naar info@geusbouw.nl

De Geus Bouw is een middelgroot 
aannemingsbedrijf uit Broek op Langedijk 
met Noord-Holland als werkgebied en 110 jaar 
ervaring in een groot scala aan projecten. 
In verband met de groei van onze werkzaamheden 
zijn we op zoek naar een uitvoerder.

Wij zoeken
Een enthousiaste, daadkrachtige leider op de bouwplaats. Een man of vrouw 
die uitblinkt in communicatie, coachend leidinggeven en het managen van het 
proces van realiseren. Hoe gaaf is dat? Maar uiteindelijk komt het op jou aan. 
Jij bent die duizendpoot die alle ontwerpen vertaalt in een proces
van uitvoering. Geheel passend binnen de overeengekomen kwaliteitseisen 
en planning. Jij bent de persoon die het project – samen met je collega’s, 
onderaannemers en leveranciers – maakt!

Je hebt een gedegen opleiding en ruime ervaring in het uitvoeren van 
realisatietrajecten. Je hebt oog voor verbeterpunten en een neus voor kwaliteit.
Je stimuleert jouw team iedere dag het beste uit zichzelf te halen. 
Jouw goede communicatieve vaardigheden en sterk analytisch en organisatorisch 
vermogen zorgen ervoor dat je doortastend, flexibel en commercieel bent en 
zo realisatietrajecten tot een goed einde brengt. Je participeert in een projectteam. 
Je bent daarin verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de bouwplaats en werkt 
hierin nauw samen met de projectleider.

Wat voor projecten wij realiseren? Heel divers. De nadruk ligt op nieuwbouw 
en met name de grotere complexe projecten. Naast bovenstaande omschrijving 
beschik je over een mbo- of hbo-werk- en -denkvermogen. Je hebt een aantal  
jaren werkervaring in een vergelijkbare rol binnen de bouwbranche.
Daarnaast beschik je over de volgende persoonlijke vaardigheden en eigenschappen:
- Communicatie vaardig op verschillende niveaus; open, vriendelijk en ondersteunend;
- Overtuigingskracht en doorzettingsvermogen;
- Coachend; je bent in staat de boodschap mondeling en schriftelijk goed 
  over te brengen.

Wij bieden

Is dit wie jij bent?

- Een professionele en familiaire werkomgeving binnen een dynamisch bedrijf;

- Een uitdagende en afwisselende baan met zowel verantwoordelijkheden als vrijheid;

- Goede beloning, prima secundaire arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden tot

  ontwikkeling en groei. 

Wij zoeken een ervaren en professionele

Uitvoerder


