
 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

Daarmee zijn wij in staat om de meest 

gecompliceerde  projecten  snel  en  

efficiënt uit te voeren. Met inzet van  

eigen materieel  en eigen mensen 

 kunnen  wij  ieder  project  tot  in                              

alle  details beheersen en 

                       kwaliteit  garanderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In verband met de groei van het aantal 
onderhanden werken zijn wij op korte termijn op 
zoek naar een gemotiveerde medewerker die 
bereid is met volle inzet aan de slag te gaan als 

Hoofduitvoerder /  
Werkvoorbereider  
ter ondersteuning van ons team (fulltime functie). 

 
Functieomschrijving 
Als Hoofuitvoerder geef je dagelijks leiding aan 
medewerkers op onze (sloop)projecten. Primaire taak is om 
binnen de werkbegroting, tijdschema en conform wet- en 
regelgeving de projecten te coördineren. Daarbij ben je 
verantwoordelijk voor inzet van mensen en materieel. Je 
combineert je functie als hoofduitvoerder met het uitvoeren 
van werkvoorbereiding. Je ondersteunt daarbij een bestaand 
team in de voorbereiding van nieuwe projecten. 
 
Wat wij vragen: 
• Minimaal MBO werk- en denkniveau, aangevuld  
  met VCA-VOL en / of aantoonbare ervaring in een     
  soortgelijke functie. 
• Mondelinge en schriftelijke vaardigheden. 
• Leidinggevende capaciteiten. 
• Bekend met gangbare Microsoft programma’s. 
• In bezit van rijbewijs B. 
  Ervaring in een vergelijkbare functie is een pré. 
 
Wat wij bieden: 
• Goede salariëring passend bij niveau van de kandidaat en   
   zwaarte van de functie. 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 
Zoek je leuk en uitdagend werk, hou je niet van 
een 9 tot 5 mentaliteit en heb je de wil om een 
echte vakman en een prima collega te worden dan 
willen we je graag ontmoeten. 
 
Pak de telefoon en bel de heer Hans Lievaart voor 
een sollicitatiegesprek. Hij is bereikbaar op 0180-
514822. 

 
Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op 
onze website www.struijk.nl 

 

De Struijk groep is een veelzijdige organisatie 

met specialistische knowhow op het gebied 

van sloop- en grondwerken, asbestsanering, 

bodemsanering  en  industriële oppervlakte-

reiniging. Kenmerkend voor onze organisatie 

en onze aanpak zijn inventiviteit en kwaliteit. 


