
De Wilde Grond-, Weg- en

Waterbouw is op zoek naar een

assistent uitvoerder voor regio

Noord- en Oost-Nederland. 

 

Ben jij nieuwsgierig en

ambitieus en heb je zin om

onder begeleiding van onze

ervaren uitvoerders het vak te

leren? Uiteraard spijkeren we

ook je kennis bij met interne en

externe opleidingen!

 

Dan is dit de vacature voor jou!

Lees hieronder meer over de

functie, of solliciteer direct via

de gegevens hiernaast. 

 

ASSISTENT UITVOERDER 

De Wilde Grond-, Weg- en
Waterbouw: Dat Werkt!

www.dewilde-lelystad.nl

Mail dan je CV en motivatie naar

Erik Kijlstra via

shwkijlstra@reimert-almere.nl

 

Ben jij onze

nieuwe assistent

uitvoerder?



Ben jij onze nieuwe 

assistent uitvoerder? 

Solliciteer dan nu! 

De Wilde Grond-, Weg- 
en Waterbouw

Dat werkt!
www.dewilde-lelystad.nl

De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw, onderdeel van de

Reimert Groep, is een in Lelystad gevestigde specialist in de

uitvoering van complexe, infrastructurele werken. Waar

verschillende transport- en vervoerssystemen samenkomen,

biedt De Wilde servicegerichte uitvoering met oog voor de

omgeving. Bovendien staat het bedrijf bekend om haar inzet

voor duurzame en sociale initiatieven in Lelystad en

omgeving. 

 

Wie zoeken wij?

We zoeken een ambitieuze en gemotiveerde assistent

uitvoerder die onder begeleiding van onze ervaren

uitvoerders het vak komt leren. Als assistent uitvoerder ben je

een echte teamplayer, kun je goed het overzicht bewaren en

streef je altijd naar de beste kwaliteit. 

Daarnaast heb je HBO werk- en denkniveau en ben je in het

bezit van een diploma MBO/HBO Civiele techniek. Je hebt

kennis van de huidige veiligheidsvoorschriften en richtlijnen

en geen 9 tot 5 mentaliteit. Daarnaast zoeken wij een sociaal

persoon die in staat is goede relaties op te bouwen met de

opdrachtgevers en stakeholders én natuurlijk je projectteam! 

 

Wat bieden wij?

Een uitdagende fulltime baan in de uitvoering bij een

ambitieus en groeiend bedrijf. Uiteraard krijg je uitgebreid de

gelegenheid om je kennis te ontwikkelen, een marktconform

salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 


