
 
 

 

Uitvoerder bij Aannemersbedrijf Stuit B.V. 
 
Wij zijn een GWW Aannemer die zich voornamelijk richt op projecten vanuit de meervoudig 
onderhandse aanbestedingen en 1 op 1 werken vanuit vaste opdrachtgevers. Onze projecten 
bestaan uit het bouw- en woonrijp maken van nieuwbouwlocaties, herinrichting van bestaande 
straten/woonwijken/bedrijfsterreinen en onderhoudswerkzaamheden in de Grond-, Water- en 
Wegenbouw.  
 
Functie: 
Mede door de aantrekkende markt zoeken wij een Uitvoerder die de stuwende kracht voor onze 
projecten wordt.  
De Uitvoerder die wij zoeken, heeft de volgende eigenschappen: 

 Communicatief sterk op verschillende niveaus. Op kaderniveau is dit met opdrachtgever en het 
interne uitvoeringsteam. Op projectlocatie is dit met de uitvoerende collega’s maar ook met 
bewoners en andere belanghebbenden. 

 Zelfstandig aansturen van projecten tussen de € 1.000 – € 1.000.000. Uitvoering van bestek 
werken volgens de RAW/UAV; 

 Bij je projecten ben je het eerste aanspreekpunt voor alle dagelijkse uitvoeringszaken zoals:  
o leiding geven aan alle medewerkers. Met een heldere uitstraling zorgen voor een positieve 

werksfeer, waarbij efficiënt en effectief werken centraal staat; 
o contact met opdrachtgevers en belanghebbenden; 
o toezien op en naleven van voorschriften Veiligheid/Gezondheid/Milieu en 

arbeidsomstandigheden; 
o afstemming met projectleider en administratie van Stuit; 

 De aansturing van projecten op het vlak van kwaliteit en productie: 
o voeren van overzichtelijke projectadministratie; 
o opstellen en bewaken van planning van uitvoering;  
o bestellen /afroepen van materiaal, materieel en overige benodigdheden op projecten; 
o bewaken van de financiële voortgang op projecten; 
o registreren van afwijkingen op de projecten; 

 Naast zelfstandigheid zoeken we iemand met een positieve drive die samen met ons team wil 
meebouwen aan de ontwikkeling van onze organisatie. Hiervoor is er een nauwe samenwerking 
tussen het uitvoerdersteam en het bedrijfsbureau; 

 Het vermogen om te denken in oorzaak ↔ gevolg. 
 
Voor deze vacature zoeken we iemand met: 

 MBO+ werk- en denkniveau; 
 Ervaring bij een GWW aannemer; 
 Vaardig met reguliere pc-programma’s (en eventueel Autocad; 
 Bekend met RAW / UAV systematiek; 
 In bezit van rijbewijs; 
 Flexibele instelling, het werk is toongevend; 
 Goede communicatieve vaardigheden. 

 
Voel je welkom om jouw plek in te nemen in onze informele organisatie en enthousiaste team! 
Bij interesse en voor meer informatie kan je per mail reageren. Wij ontvangen je CV met motivatie 
graag op knap@stuit.nl. 
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