
Vacature Uitvoerder Bouw

B-happy zoekt een fanatieke collega die mooie projecten wil realiseren!

Ligt jouw passie bij het bouwen van mooie projecten? En kun jij die projecten in goede banen leiden? 
Werk jij bovendien graag in een jong en enthousiast team van fanatieke bouwverbeteraars? Dan is 
B-happy voor jou dé organisatie! 
 
Wat kun je verwachten? 
 
B-happy is een allround bouwer die de architectuur, engineering en realisatie verzorgt voor alle typen 
bouwwerken: van bedrijfshallen en logistieke complexen tot kantoren, appartementen en woningen. 
Deze projecten bevinden zich in heel Nederland. Zusterbedrijven van B-happy zijn ingenieurs- en archi-
tectenbureau B-invented en B-smart, specialist in de complete onderbouw. Met ons team van experts 
zijn we - samen met klanten en partners - continu bezig processen te optimaliseren om kwaliteit te 
verbeteren en doorlooptijden te verkorten. Samen maken we mooie projecten waar we blij en trots van 
worden.

Als uitvoerder zul je hoofdzakelijk op de bouw te vinden zijn. Hierbij ben jij het aanspreekpunt voor voor 
de engineers, constructeurs en modelleurs op kantoor. Jij verzorgt de dagelijkse planning en zorgt dat 
het project op de juiste manier wordt afgerond. Je werkzaamheden bestaan dan ook uit: 
 
 - het communiceren met onderaannemers en leveranciers;
 - het afstemmen met werkvoorbereiders;
 - het regelen van de afroep van materialen;
 - het coördineren van de activiteiten op de bouwplaats;
 - het monitoren van de kwaliteit;
 - het bewaken van deadlines;
 - het uitvoeren van de oplevering. 
 
Wie ben jij?

Jij bent een echte regelneef en bouwen is je passie. Je denkt in oplossingen, kunt overzicht houden en 
schakelt snel. Je bent praktisch ingesteld en duidelijk in je communicatie. Daarnaast ben je in het bezit 
van minimaal een MBO-diploma en relevante werkervaring. Maar bovenal ben je een bouwverbeteraar 
in hart en nieren. 

Ben jij klaar om gave bouwprojecten te realiseren? Neem dan contact op met Lucienne Theunissen op 
040 – 787 77 31 of via vacature@B-happyrealisatie.com.
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