
 

Uitvoerder Kabels en Leidingen (MBO/HBO – 32/40u) 

 

Als uitvoerder Kabels en Leidingen werk je op een van de projectlocaties in het land. 

Jouw werk is essentieel om het project tot een succes te maken. Je doet dit niet alleen 

maar natuurlijk met jouw team dat jij aanstuurt èn met het projectteam. Je draagt zorg 

voor een goede aansturing en afstemming tussen jouw team en de verschillende 

disciplines van het project. Je bewaakt het (kosten)overzicht, veiligheid en de planning. 

Daarnaast motiveer je jouw team en haal je er het beste uit. 

Functieomschrijving 

Als uitvoerder heb je een aantal belangrijke taken; Je organiseert de dagelijkse 

werkzaamheden van de lopende projecten in samenwerking met de projectleider en de 

werkvoorbereider. Je ziet toe op de technische voortgang en kwaliteit van het 

uitgevoerde werk. Daarnaast is het belangrijk dat je de projecten tijdig en volgens 

besteks- en kwaliteitseisen verloopt. Daarbij houd je de kosten in de gaten en dat de 

oplevering binnen de begroting oplevert. 

Natuurlijk ben je bekwaam in het instrueren, motiveren en coachen van het 

uitvoeringsteam. En zorg je ervoor dat onder jouw leiding werknemers in een plezierige 

sfeer werken. 

Taken die tot jouw functie behoren zijn: 

• Leidinggeven, coördineren en plannen 

• Verantwoordelijk voor de uitvoering van het project 

• Dagelijks leidinggeven op de werkplaats 

• Overleg tussen betrokken partijen  

• Toezien op kwaliteit, behalen van doelstellingen binnen begroting 

• Uitvoeren van kwaliteitscontroles op materialen en uitgevoerd werk 

• Controles, inspecties en toezicht op de naleving van de 

veiligheidsvoorschriften  

Gevraagde kennis en kunde: 

• Je hebt je technische opleiding afgerond (MBO of HBO) 

• Bij voorkeur een aantal jaren relevante werkervaring op het gebied 

kabels en leidingen, (rail-)infrastructuur, hoogspanningsmarkt of 

industriële elektrotechniek. 

• Kennis van contractvormen 

• Aanvullende vakgerichte opleidingen of certificaten, zoals VCA Vol is 

een pré. 



 

Wat biedt onze opdrachtgever: 

• Goed marktconform salaris; 

• Tussen de 38 en 40 vakantiedagen en 8% vakantiegeld; 

• Een auto van de zaak; 

• Een functie voor 32-40 uur per week;        

Hebben wij je nieuwsgierig gemaakt? Neem dan voor meer info contact op met Jill van 

der Vorst via 085-0607635 

 


