
 

 

Uitvoerder in de GWW en/of INFRA 

Naam bedrijf AW Groep 

Algemeen informatie over 
bedrijf 

AW Groep is een gerenommeerd bedrijf dat zich richt op het 
ontwerpen, inrichten en onderhouden van infrastructuur en 
groen. Wij ondernemen met lef en aandacht voor de mens. Een 
no-nonsens familiebedrijf met focus op kwaliteit en tevredenheid. 
Steeds inspelen op uitdagingen met creatieve en verrassende 
oplossingen. 
 

Plaats vacature Lisse 

Hoeveel uur (ft/pt) 40 uur per week 

Functietekst Uitvoerder in de GWW en/of INFRA 
 
Wij zijn op zoek naar jou! Houd jij ervan om de touwtjes in 
handen te hebben bij werken in het grondverzet, rioleringen, 
verhardingen, saneringen en klein betonwerk? Ben je een 
bevlogen leidinggevende die zijn/haar mensen weet te 
motiveren? Kom dan bij ons werken! 
 
Jouw profiel 
Je bent een enthousiaste uitvoerder die inmiddels de kneepjes van 
het vak kent. Je voelt je als een kapitein op een schip op je werk 
en houdt ervan om je zaakjes op orde te hebben, zowel op 
administratief gebied als op het gebied van kostenbeheersing. Je 
bent een natuurlijk leider met goede communicatieve en sociale 
vaardigheden. Kwaliteit, veiligheid en de naleving van het gebruik 
van PBM’s staan bij jou hoog in het vaandel! 
 
Werkzaamheden 
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

• Coördinatie en begeleiding van het uitvoeringsproces; 
• Opstellen en naleven van de planningen; 
• Coördinatie van de afroep van het bouwpersoneel, 

materieel, onderaannemers en leveranciers; 
• Administratieve handelingen, kostenbewaking en 

termijnen (grotendeels digitaal); 
• Onderhouden van contact met opdrachtgevers en het 

bijwonen van bouwvergaderingen. 
 
Wat bieden wij jou? 
Wij bieden een interessante, afwisselende baan met een 
marktconform salaris. Je werkt in een gerenommeerde organisatie 
waar Aandacht, Ambitie en Anders centraal staan. AW Groep 
heeft prima secundaire arbeidsvoorwaarden en biedt goede 
opleidingsmogelijkheden. 



 

Interesse? 
Solliciteer dan direct door je motivatiebrief en CV te mailen naar 
teammco@awgroep.nl . Heb je nog vragen of wil je meer 
informatie, dan kun je bellen met Jarno Butter, via 0252 – 41 29 46 
of kijken op onze website www.awgroep.nl . 
 

Eisen Functie-eisen 
• Minimaal mbo werk- en denkniveau in technische richting. 
• Minimaal vijf jaar relevante ervaring. 
• Kennis van Metacom, MS Project, Word en Excel. 
• Affiniteit met kostenbeheersing. 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en 

geschrift. 
• Bereidheid tot het volgen van cursussen. 

Contactpersoon (naam en 
telefoonnummer) 

Jarno Butter, 0252-412946 

Einddatum reageren 1 juni 2021 

*Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de vacatures op de website.  
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http://www.awgroep.nl/

