
Werkvoorbereider / Uitvoerder 

 
voor onze vestiging in Baarn 

 

Organisatie 

Gils Bouw | Service | Onderhoud is een professioneel en modern bouwkundig onderhoudsbedrijf. 
Vanuit onze vestigingen in Hoogeveen, Apeldoorn en Baarn werken we met ruim 50 vakmensen voor 
woningbouwverenigingen, zorginstellingen en scholen, en verder voor particuliere eigenaren van 
commercieel vastgoed.  
 
Ontzorgen doen we in kleinbouw, renovatie, planmatig onderhoud en dagelijks serviceonderhoud 
van vastgoed. Ons meerjarenonderhoud, mutatieonderhoud en projectmatig onderhoud kenmerken 
zich door enthousiasme, vakmanschap en kwaliteit.  
 
Resultaatgericht werken met passie, samen met onze stakeholders, brengt het resultaat dat iedere 
opdrachtgever verlangt en waar wij gelukkig van worden.  
 
 

Functie-inhoud 
 
De werkvoorbereider/uitvoerder die we zoeken is verantwoordelijk voor de uitvoerende 
werkzaamheden van kleine en (middel-) grote projecten voor de vestiging in Baarn.  
 
Naast concrete vakkennis vergt dit goede communicatieve vaardigheden, bijvoorbeeld in het 
aansturen van het uitvoerend personeel en onderaannemers. Een ‘helicopterview’ geeft overzicht 
over alle uitvoerende werkzaamheden en maakt prioriteiten helder zichtbaar. Daarnaast ben je 
verantwoordelijk voor de dagelijkse planning, ben je in staat meer- en minderwerk af te handelen en 
de werken-administratie te verwerken en af te handelen tot aan facturatie. 
 
Maar ook in eigen huis is de invloed van de werkvoorbereider/uitvoerder zichtbaar.  
Financiën, inkoop, voortgang en kwaliteit krijgen permanent aandacht. De uitvoerende medewerkers 
moeten zich optimaal kunnen inzetten.  
 



Bij dit alles geldt als vanzelfsprekende leidraad dat het geleverde werk in alles niet alleen voldoet aan 
de eisen van opdrachtgevers, maar ook aan de eisen die worden gesteld aan veiligheid, 
arbeidsomstandigheden en andere regelgeving, en normeringen van de onderneming zelf.    
 
Het onderhouden van externe contacten in bestaande netwerken is van belang voor het volgen van 
ontwikkelingen in de bedrijfstak en bij de concurrentie. 
 
Als resultaat van een enthousiast en gedreven uitvoering van onze werken, zien we tevreden klanten 
en gemotiveerde medewerkers en onderaannemers, perfect gerealiseerde doelstellingen met een 
optimaal resultaat. De vestigingsleider is je direct leidinggevende waar je je verantwoordelijkheid aan 
afdraagt. 
 

Functie-eisen 

Wij maken graag kennis met een enthousiaste collega met een MBO werk- en denkniveau, met ruime 
ervaring in de bouw en met leidinggevende capaciteiten. Die met zijn communicatieve 
eigenschappen en een hands-on mentaliteit beschikt over een motiverende stijl van leidinggeven. 
Die accuraat werkt, stressbestendig en collegiaal is en kritisch kijkt naar kwaliteit met een open oog 
voor bestaande en nieuwe opdrachtgevers.   
 

Aanbod 

Een uitdagende job bij een modern bedrijf. Een plezierige, informele en inspirerende werkomgeving 
waarin je jezelf, persoonlijk en vakinhoudelijk, optimaal kunt ontwikkelen.  
Naast een goed salaris bieden wij zeer aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, een informele 
werksfeer en vooral: leuke collega’s.  
 
 
 
 
 
 


