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Wij zijn op zoek naar een ervaren uitvoerder voor diverse werkzaamheden.  
Als uitvoerder ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van 1 of meerdere werken. 
Je voert de werken naar tevredenheid van de opdrachtgever uit en je gaat voor een goed resultaat.  
De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in Noord en Oost Nederland. 

Werkzaamheden:
- Verwerken / opstellen van termijnstaten, weekstaten, meer- en minderwerk en inhuurbonnen
- Aansturen personeel en onderaannemers
- Het verrichten van uitzetwerk m.b.v. GPS
- Het maken van planningen
- Werkvoorbereiding
- Het onderhouden van contact met eigenaren, opdrachtgevers en opzichters voor een soepele
uitvoering

Functie eisen: 
- Minimaal MBO Civiele Techniek
- In het bezit van rijbewijs BE
- In het bezit van een geldig vol-VCA certificaat of bereid dit te willen halen
- Communicatief sterk / vaardig
- Zelfstandig
- Ervaring als uitvoerder
- Kennis van RAW, UAV en UAV-GC

Wij bieden: 
- Een functie met afwisselende werkzaamheden
- Werk in een dynamisch team met een informele werksfeer
- Een passend salaris, dat aansluit bij jouw ervaring
- Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
- De technische hulpmiddelen die je nodig hebt om je werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren
- Werk in een goed lopend bedrijf met een jong en ambitieus team

Bedrijfsprofiel:
Wij zijn actief als aannemer in de grond-, weg- en waterbouw en cultuurtechniek en verhuur van materieel 
t.b.v. de waterbouw. Onze projecten zijn zeer divers: van grootschalige wegenbouwprojecten, natuurin-
richtingsprojecten, bouw- en woonrijp maken van nieuwbouwprojecten, kade- en oeverwerken tot bag-
gerwerk. Wij verrichten baggerwerk door middel van cutterzuigers en wij verzorgen het indikken van slib 
op zuiveringsstations. Tevens hebben wij een eigen onderhoudsdienst en fabriceren wij diverse construc-
ties t.b.v. de waterbouw. In de afgelopen jaren zijn wij uitgegroeid tot een veelzijdig bedrijf met 40 vaste 
werknemers en werken wij vanuit twee vestigingen, Zwartsluis en Radewijk.

Geïnteresseerd?
Mail je sollicitatie met motivatie naar info@hazinfra.nl
Of bel naar ons kantoor 0523-769040. contactpersoon H.D. Zielman.

UITVOERDER

Cultuurtechnisch- en agrarisch werk

Landschapsinrichting en (water)bodemsanering

Aanneming van grond-, weg- en waterbouwwerken


