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Vacature allround uitvoerder 

 

Ben jij een allround uitvoerder die voor Bouwbedrijf Pennings woningbouw-, utiliteitsbouw- of renovatieprojecten tot 

een perfect einde kan brengen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Wat breng je mee? 
 

Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau en 5 jaar ervaring als allround uitvoerder in de bouw (zowel in de nieuw-

bouw alsook in de onderhoud/renovatie). Je bent goed in staat zelfstandig een project te organiseren en tegelijkertijd, 

op een effectieve en klantgerichte wijze, doelen en prioriteiten te bepalen. Je inspireert jouw team en ondersteunt hen 

bij het ontwikkelen van hun kwaliteiten. Je brengt jouw standpunt of mening helder over, door je woordkeuze en non-

verbale communicatie af te stemmen op je ontvanger. 

 

Wat kun je van ons verwachten? 
 

Uiteraard hebben wij jou ook veel te bieden. Een plek binnen Pennings waar je met creativiteit, enthousiasme en 

resultaatgerichtheid veel kunt bereiken. Uitstekende arbeidsvoorwaarden en alle ruimte voor verdere persoonlijke 

groei en ontwikkeling. 

 

Als allround uitvoerder kom je te werken in een enthousiast uitvoeringsteam, dat verantwoordelijk is om samen met 

de betrokken bouwpartners onze projecten met een optimaal wooncomfort en projectresultaat te realiseren binnen de 

gestelde tijd en het budget. Je zorgt voor de zelfstandige uitvoering van een project, dit kan zowel een woningbouw-, 

utiliteitsbouw of een onderhoud/renovatieproject zijn en geeft leiding aan het bouwplaatspersoneel. Je houdt toezicht 

op de dagelijkse uitvoering en op de inzet en tijdige levering van materieel en materiaal van een project. Dit doe je in 

overleg met het projectteam en binnen de het ontwerpplan en de uitvoeringsplannen, met als doel een tijdige en een 

kwalitatief optimale uitvoering van het project. Je bent verantwoordelijk voor het creëren van een zo veilig en gezond 

mogelijke werksituatie en houdt toezicht op naleving van instructies en voorschriften gericht op veilig werken. 

 

Wie zijn wij? 
 

Pennings is gevestigd in Rosmalen en opereert als onderdeel van Koninklijke BAM Groep nv op de Nederlandse 

bouwmarkt. Pennings is actief op het gehele traject van planontwikkeling, utiliteits- en woningbouw, renovatie en 

onderhoud. Pennings is een bouwpartner die graag op een innovatieve en initiatiefrijke manier een bijdrage levert aan 

de realisatie en herstructurering van woon-/werkruimte. Hierbij combineren we onze brede en bovenal deskundige 

kennis en jarenlange ervaring in de utiliteits- en woningbouw, renovatie en onderhoudsprojecten. Onze proactieve 

houding wordt alom gewaardeerd en juist in datgene, wat we méér doen dan bouwen, schuilt onze meerwaarde. 

 

Het recruitment proces: 
 

Voor meer informatie over deze positie kun je contact opnemen met Hans Graafmans, bereikbaar via telefoonnummer 

073-5234400, of via e-mail hans.graafmans@bouwbedrijfpennings.nl. 
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