
Dura Vermeer is een onderneming in bouw, infrastructuur, engineering en dienstverlening, die projecten in opdracht van derden en in eigen beheer 

ontwikkelt, realiseert en exploiteert. Dura Vermeer wil onderscheidend en vernieuwend te werk gaan en in samenwerking met partijen toonaangevende, 

integrale en duurzame oplossingen voor uiteenlopende bouwopgaven bieden.

Welkom in het team
We zijn goed in wat we doen, maar we streven naar meer. Dit betekent dat je met ons wilt groeien en een verandercultuur omarmt om het beste uit 

onszelf te halen. Daarom ben je gedreven en beschik je over een flinke dosis ondernemerschap. Samen met je team werk je, afhankelijk van je woonplaats, 

aan gave projecten in de regio Haaglanden, Bollenstreek, Rotterdam-Rijnmond, Groene Hart, West-Brabant en Zeeland. Deze projecten realiseren wij zowel 

voor de publieke als private markt.

Dit WorDt je job
Leidinggeven, coördineren, organiseren en plannen. Als uitvoerder ben je verantwoordelijk voor de volledige uitvoering van projecten in de wegenbouw. 

Jij bent de regisseur op de bouwplaats en legt de juiste verbinding tussen alle verschillende partijen en laat het bouwproces goed verlopen. Jij beheert en 

registreert de projectdocumenten digitaal en je zorgt ervoor dat het project tijdig opgeleverd wordt met de afgesproken kwaliteit.

Maar dat is niet alles. Je speelt namelijk ook een belangrijke rol bij het coachen en motiveren van het team op de bouwplaats. Jij zorgt ervoor dat er een 

sterk en succesvol team staat en stimuleert het team om kwaliteit te leveren en doelstellingen te behalen. Samen met het team zorg jij voor een succesvol 

project. Je vorderingen rapporteer je direct aan de hoofduitvoerder of projectleider.

Samen naar De top 3
Waar je kracht ook ligt, je gaat meebouwen aan onze ambitie: binnen 3 jaar een plek in de top 3 van vernieuwers in de bouw. Complexe projecten, werken 

met nieuwe technologieën, innovatief denken… Je kan veel en dat laat je bij ons zien.

Wat breng je mee?
Je bent de moderne uitvoerder die gericht is op werken in een digitale omgeving, nieuwe ontwikkelingen en technieken en coachend leidinggeven. 

Met jouw enthousiaste instelling weet je jouw collega’s mee te krijgen. Je hebt LEAN werken hoog in het vaandel staan. Je hebt affiniteit met nieuwe 

contractvormen zoals UAV-GC. Je communiceert duidelijk en hebt een klantgerichte instelling naar de opdrachtgever. Bij voorkeur ben je woonachtig in 

ons werkgebied.   

 Een afgeronde mbo of hbo-opleiding richting Civiele Techniek.

 5 jaar werkervaring als uitvoerder binnen de wegenbouw.

 Je hebt voldoende kennis van digitale werkomgevingen.

We hebben je veel te bieDen 
Bij Dura Vermeer verdien je een goed salaris. Volgens onderzoek behoren we tot de betere betalers in de markt. De extra’s zijn ook concurrerend. De meest 

waardevolle: je collega’s. Maar je krijgt ook een auto, mobiele telefoon, een mooie pensioenregeling en een goede balans tussen werk en privé. En verder? 

Aan alles, van opleiding tot vakantieregeling, wordt gedacht.

Zin in een goede carrièremove?

Maak van onderstaande link een kopie als je direct wilt solliciteren.

https://www.duravermeer.nl/werken-bij/solliciteren?positionId=a0t24000006jx5xAAA&mediaChannel=a0n2400000121gYAAQ&jobImage=118


