
 
 
 
 
 
 

Uitvoerder GWW (40 uur) 

 

In het kort: 

Spreek jij de taal van Rail en Civiel? Of heb je een ‘talenknobbel’ én ben je leergierig genoeg om deze 
taal te leren? Dan hebben wij een mooie uitdaging voor jou! Als uitvoerder werk je bij ons niet alleen 
aan GWW werken, maar ook regelmatig aan rail gebonden civiele werken. 

Dit doe je met je team waarbij je zorgt dat je projecten in goede banen worden geleid. Dit alles zien 
we graag binnen een familiaire sfeer, waar we graag elkaar helpen en samengaan voor het beste 
resultaat. 

Dit ga je doen:  

Als uitvoerder ben je verantwoordelijk voor projecten waar GWW en rail soms los, maar ook 
regelmatig bij elkaar kunnen samenkomen. De ombouw van Groningen hoofdstation is hier een goed 
voorbeeld van. Ons werkgebied bestaat uit heel Nederland waarbij per project de samenstelling van 
het team kan wisselen. Dit alles verzorgen wij vanuit onze standplaats Utrecht. 

Samen met onze opdrachtgever en het bedrijfsbureau gaan wij voor het beste resultaat voor het 
project. Hierbij rekening houdend met ontwerp, kwaliteit, betrouwbaarheid en niet te vergeten 
veiligheid. Ons motto is ’we werken veilig of we werken niet’. En daarbij hebben we jouw hulp nodig! 

Met jouw klantgerichte houding, je gevoel van eigenaarschap en ondernemerschap zorg jij ervoor 
dat jij samen je team de planning gaat halen. Ook draag je zorg voor de kwaliteitsbewaking met als 
resultaat dat het project winstgevend is. Dit doe je onder andere door leiding te geven, de 
kostenraming goed bij te houden en het werk te organiseren en controleren. Daarnaast houd je de 
administratie bij waaronder je dagboeken en de financiële budgetten. 

Verder neem je deel aan bouwvergaderingen en adviseer je het bedrijfsbureau bij de voorbereiding. 
Je werkt zowel met RAW als met UAV-GC contracten. 

Dit is jouw bedrijf: 

Molhoek-CCT is nationaal een kracht om rekening mee te houden. Rail gebonden civiele werken 
(aanleg perrons, overwegen, drainagesystemen, hekwerken langs het spoor, diverse bestratingen), 
aanbrengen van gewapende grond, grond- en wegenbouw en ook grootschalig groenonderhoud 
behoren tot de belangrijkste werkzaamheden van Molhoek-CCT B.V. Daarnaast leggen wij ook 
industrieterreinen en recreatiegebieden aan en beheren deze. Stuk voor stuk mooie projecten waar 
we trots op zijn. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
Dit mag je van ons verwachten: 

Allereerst een zeer laagdrempelige, open en warme werkomgeving. Daarbij heb je bij ons een grote 
cirkel van invloed, je krijgt veel verantwoordelijkheid en de lijnen zijn kort wanneer er iets geregeld 
moet worden. Ook is er veel aandacht voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. 

Daarnaast bieden we je een baan met uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, 
waaronder een goed salaris tussen de 3.000 en 4.800 euro dat uitbetaald wordt in 13 periodes, 
pensioenregeling met werkgeversbijdrage, lease auto en 43 vakantiedagen per jaar. Ook kan je 
deelnemen aan een collectieve ziektekostenverzekering, kan je korting krijgen bij een groot aantal 
sportscholen, hebben we een personeelsvereniging en personeelsvoordeelwinkel. De functie is voor 
40 uur per week. 

Dit verwachten wij van jou: 

De functietitel klinkt heel uitvoerend, maar het is juist noodzakelijk dat je eerst denkt en dan pas 
doet. Welke actie levert het beste resultaat op? Daarbij onderscheiden wij ons door onze 
klantgerichtheid, het denken in mogelijkheden, het zien van kansen met als uitgangspunt de klant te 
binden en te ontzorgen. Tel daarbij op dat je beschikt over goede communicatieve skills en dat jij als 
geen ander weet hoe je jouw collega’s kunt motiveren. Enerzijds resulteert dat erin dat het team 
goede resultaten oplevert, anderzijds dat ze met plezier met elkaar aan de slag gaan. Verder: 

• Heb je al een aantal jaar ervaring als uitvoerder in de Rail en/of GWW 

• Heb je gewerkt in een multidisciplinaire werkomgeving 

• Heb je affiniteit met UAV-GC contracten 

Meer informatie en solliciteren 

Meer weten? 
Heeft deze vacature jouw interesse gewekt, en wil je graag nog meer informatie? Neem dan contact 
op met Erna Jansen via 06 - 2142 3231 of via mail e.zwiggelaar@molhoek-cct.nl 

Solliciteren 
Ben je enthousiast geworden over de functie van uitvoerder GWW dan zien we jouw reactie en CV 
graag tegemoet.  

 


