
Vacature Uitvoerder (fulltime)
Van den Beemd B.V. is een internationale onderneming die zich heeft gespecialiseerd in het vervaardigen 
van stalen liftschachten en het demonteren van oude liftinstallaties. Als het op engineering van lift schachten 
aankomt, noemt men ons de deskundige partner van opdrachtgevers, liftleveranciers en bouwkundige 
aannemers. Hierbij staan veiligheid, vakmanschap, samenwerking en ondernemerschap centraal.

Als uitvoerder ben je verantwoordelijk voor de juiste voorbereiding en uitvoering van het project 
op locatie. Het takenpakket bevat het organiseren van de werkzaamheden, aansturen van het team 
en werken aan de hand van de planning en begroting. Hierbij ben jij het aanspreekpunt voor alle 
uitvoeringsaspecten. Je houdt in de gaten of alles soepel verloopt en gaat bij problemen direct op zoek 
naar een passende oplossing. Het is vanzelfsprekend dat veiligheid hierbij voorop staat.

Verantwoordelijkheden:
• Op locatie bekijken hoe het project gerealiseerd kan worden, de technische gegevens en ideeën koppel  

je terug aan de werkvoorbereiding i.v.m. engineering en tekenwerk
• Je houdt de juiste kwaliteitsnormen in de gaten en zorgt voor passende veiligheidsaspecten
• Je werkt nauwkeurig en bewaakt de veiligheid en kwaliteit door op fouten te letten en geen werkoutput  

te accepteren dat beneden de maat is, je spreekt mensen hierop aan en corrigeert
• Je geeft leiding aan een ploeg eigen en ingeleende monteurs en montagemedewerkers
• Je regelt dat de juiste (externe) partijen aanwezig zijn
• Je verzorgt een evaluatie/rapportage na oplevering project

Functie-eisen
• Je hebt een afgeronde mbo of hbo opleiding, bij voorkeur richting van werktuig- of bouwkunde
• Minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in constructie en staalbouw
• Ervaring in het leiden van een team
• Je hebt kennis van materialen en montage methoden van constructies
• Je bent in het bezit van een VCA-VOL certificaat
• Je hebt een flexibele instelling, o.a. ten aanzien van overwerk en werken in België

Wij bieden een leuke en afwisselende job met een marktconform salaris en secundaire voorwaarden. 
Daarnaast hechten wij waarde aan persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.
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Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je CV en begeleidende brief naar  
personeelszaken@vandenbeemd.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Rob Rollmann
via 06 – 25401897. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


