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Buijtenhuis richt buitenruimtes in en verzorgt grondwerk bij bouw-, infra- en wa-
terprojecten. Daarnaast verhuren wij grondverzetmachines, verreikers en onkruid-
bestrijdingsmachines. Wij werken onder meer voor particulieren, projectontwikke-
laars, bouwbedrijven, en (semi)overheden. 

Werken in de buitenruimte. Dat begint altijd binnen. Bij het bedenken van de juiste oplossing, het 
opstellen van een concreet plan van aanpak en het uitwerken van een haalbare planning. Dát is 
de kracht van Buijtenhuis.

Bouw jij mee aan ons bedrijf?
Wegens uitbreiding gezocht, enthousiaste:

Uitvoerder GWW
Zowel junior als senior van harte welkom!

Functie inhoud
Als uitvoerder ben je vanaf de opdracht/tenderfase tot en met de uitvoering/oplevering betrokken 
bij diverse Grond-, Weg-, en Waterbouw (GWW) projecten. Je leest de projectstukken vakinhou-
delijk door, vormt een beeld van de scope, de wijze waarop deze het meest efficiënt gerealiseerd 
kan worden en werkt nauw samen met de calculatie. In de uitvoeringsfase onderhoud je het 
contact met de opdrachtgever en ben je verantwoordelijk voor de aansturing van de uitvoerende 
collega’s en het bewaken van de voortgang en de kosten.

Wat ga je doen?
Werkzaamheden:
• Je bent (mede)verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele project en de aansturing van 

uitvoerende collega’s in de buitendienst. 
• Je bewaakt de planning, financiën en kwaliteit en geeft twee wekelijks een heldere rapportage 

aan het MT.
• Je legt efficiënt en effectief de projectadministratie vast. 
• Je ziet erop toe dat je team veilig werkt en het resultaat voldoet aan de  kwaliteitseisen.
• Je stemt de zaken af met opdrachtgever, onderaannemers en de interne organisatie om de 

kaders te stellen op het gebied van personele bezetting, financiën en uitvoering.
• Je ziet hoe je bestaande processen en de mensen die daarin functioneren kunt verbeteren.

De standplaats is Nijkerk met als werkgebied regio midden Nederland.

Functie eisen
Je hebt een afgeronde MBO óf HBO opleiding Civiele techniek; kennis van alle facetten van de 
GWW en minimaal één jaar soortgelijke werkervaring. 
•  Stressbestendig en in staat om snel te schakelen;
•  Groot verantwoordelijkheidsgevoel;
•  Communicatief sterk;
•  Ondernemend;
•  Organisatorisch sterk.

Geboden wordt
Professionele en betrokken medewerkers zijn de pijlers van ons bedrijf. Daarom investeren we in 
opleiding en training. Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden en een nuchtere hands-on bedrijfs-
cultuur. De lijnen zijn kort en de communicatie direct; er worden spijkers met koppen geslagen 
en een actieve meedenkende houding wordt gewaardeerd. 

Overig
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Carola Batist-Buijtenhuis, 
op (033) 245-6299 of via carola@buijtenhuis.nl. Bij de selectie worden wij bijgestaan door selectie 
bureau SVision. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Heb je inte-
resse in deze functie dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief en CV uiterlijk vrijdag 29 juni.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

www.buijtenhuis.nl




