Pol Infratechniek BV is een innovatief familiebedrijf dat al meer dan 90 jaar actief is
in Noord- en Midden Nederland. Ons motto is samen klaren we de klus. Graag klaren we de
klus met jou!

Uitvoerder Ondergrondse Infra

De uitvoerder geeft leiding aan ploegverantwoordelijke, vaklieden en monteurs. Hij/zij zorgt
voor de realisatie van het project op het gebied van tijd, kwaliteit en kosten.
De volgende werkzaamheden behoren tot je takenpakket:
-

Aansturen en afstemmen van de voorman(nen), vaklieden, monteurs en ook
adviseurs, neven- en onderaannemer, gemeentes & leveranciers

-

Voorbereiden van de uitvoering o.a. maken van werkbegroting en uitvoeringsplanning
en keuringsplan

-

Opnemen en schouwen van projecten

-

Bewaken voortgang van planning en productie

-

Bijhouden van meer- en minderwerk en het communiceren en zo nodig afhandelen

-

Onderhouden van contacten met opdrachtgevers, van waaruit een duurzaam contact
ontstaan wat klanten verbindt met de onderneming

-

Deelname aan bouwteams en projectteams, waarbij beargumenteerde kansen
worden gesignaleerd om aan de (veranderende) klantenwensen te voldoen

-

Houden van start-werkbespreking t.b.v. overdracht relevante gegevens voor de
uitvoering, ook KAM

-

Signaleren van verbeterpunten in de uitvoering

-

Bijhouden logboek uitvoering en de benodigde ISO/VCA/CKB vastleggingen

-

Interne oplevering van het project, eventueel ook extern opleveren

-

Organiseren van projectevaluatie & afhandeling van structurele projectgebonden
klachten

-

Op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen binnen het vakgebied en
signaleert kansen en bedreigingen

-

Houden van F-gesprekken en betrokken bij de uitvoering van verzuimbeleid

Opleiding en ervaring
-

Minimaal MBO niveau 3 werk- en denkniveau

-

Opleiding Uitvoerder ondergrondse Infratechniek (of bereid deze te halen)

-

VCA-VOL (of bereid deze te halen)

-

Kennis en ervaring met de G/W/E distributie in de ondergrondse infrastructuren

-

Relevante aanwijzing (WV’er) (optioneel)

Vaardigheden
-

Je staat stevig in je schoenen

-

Je kunt meerdere ballen in de lucht houden en schiet zelden in de stress

-

Je hebt technisch inzicht

-

Je hebt een dienstverlenende houding en je bent communicatief vaardig

Ons aanbod
-

Een werkplek met een goed salaris en baangarantie voor de toekomst

-

Een goed arbeidsvoorwaardenpakket, waarmee je recht hebt op 25 vakantiedagen en
15 roostervrije dagen per kalenderjaar

-

Doorgroeimogelijkheden in het vakgebied door cursussen, opleidingen en trainingen

-

Een vast contract!

-

Leuke en enthousiaste collega’s

Heb jij ambities in de ondergrondse infra, werk je graag buiten en hou je van een uitdaging?
Dan zoeken wij jou! Om te solliciteren hebben wij geen motivatiebrief nodig, wij nodigen je
graag uit voor een gesprek zodat jij je motivatie kan toelichten. Je cv kan je vooraf met ons
delen. De koffie staat voor je klaar! Whatsapp, bel of mail voor het maken van een afspraak
en wie weet ben jij binnenkort onderdeel van ons team:
WhatsApp: 06 - 428 28 500
Telefoonnummer: 058 - 284 86 00
Email: info@polinfratechniek.nl
Voor extra informatie over deze vacature kan je contact opnemen met T. Kooistra bereikbaar
onder ons algemene nummer 058 - 284 86 00.

