
 

 

 

Op zoek naar een uitdaging als 

Uitvoerder waterbouw/baggerwerkzaamheden 

met doorgroeimogelijkheden? Dan is deze vacature echt iets voor jou! 

Als je denkt aan een professioneel, vooruitstrevend, maar gezellig bedrijf, dan zijn wij 

een goed voorbeeld! Wij zijn een jarenlange succesvolle MKB-organisatie. Wij zijn 

een waterbouwbedrijf dat is gespecialiseerd in baggerwerkzaamheden en het 

creëren van beschermende maatregelen tegen water. De medewerkers en het 

materieel zijn divers inzetbaar. Zij onderscheiden zich op projecten waar grond-, 

weg- en watertechniek met elkaar gecombineerd moeten worden. Voorbeelden 

hiervan zijn baggerwerkzaamheden in binnen en buitenland, steenbestortingen, 

remmingswerken, steigers, damwanden en beschoeiingen, kaderwerken enzovoorts. 

Lange dienstverbanden kenmerken de prettige werksfeer op kantoor en daarbuiten. 

Je krijgt hier zoveel vrijheid als je wilt en aankan. Daarnaast is er een platte 

organisatiestructuur en staat de deur van de directie altijd open. Talent is van grote 

waarde voor onze organisatie. Wil jij je ontwikkelen, dan kan dit aan de hand van een 

eigen persoonlijk ontwikkelingsplan waarbij gemonitord wordt dat jij het beste uit 

jezelf haalt. Wil jij een uitdagende functie bij een gezellig, ambitieus en kwalitatief 

hoogstaand familiebedrijf, reageer dan direct! 

 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 
 

Als uitvoerder realiseer jij projecten die variëren in complexiteit, diversiteit, of locatie. 
Als manager van het project en onderdeel van het projectteam zorg je voor het 
uitdragen van het beleid in het kader van kwaliteit, welzijn, veiligheid en gezondheid. 
Jij regelt dat alles perfect blijft lopen; jouw planning klopt vrijwel altijd, je 
medewerkers staan op het juiste moment op de juiste plek en je logistieke proces is 
goed op orde. 



 

 

• Het zorgdragen voor een zodanige planning, uitvoering, beheersing en 
registratie van het project zodat aan alle eisen en plannen wordt voldaan. 

• Het bijhouden van de projectadministratie 

 
 
FUNCTIE-EISEN 

Wij zijn op zoek naar iemand die deze kans met beide handen vast wil pakken en 

graag wil leren. Ben jij iemand die het overzicht kan bewaren en jouw commerciële 

skills inzet als jij met de opdrachtgever of leveranciers aan tafel zit? Herken jij jezelf 

in de volgende zaken: 

• Minimaal een afgeronde MBO/HBO studie(civiele) techniek 
• Leergierig 
• Ambitieus 
• Commercieel 
• Uitstekend communicatie in woord en geschrift 
• In het bezit van rijbewijs B 

 
 
AANBOD 

Ga jij voor ons aan de slag, dan mag je het volgende verwachten 

• Een uitstekend salaris 
• Dit betreft een vaste aanstelling 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO  
• Doorgroeimogelijkheden zowel in de breedte als de hoogte van de organisatie 
• Mogelijkheden om mee te profiteren van de waardegroei van het bedrijf 
• Mogelijkheid om je d.m.v. cursussen en/of opleidingen te ontwikkelen 
• Werken aan uitdagende projecten binnen een leuk team 
• Een auto van de zaak 

 
 
LOCATIE 
 
Standplaats is centraal gelegen in het werkgebied, namelijk Koudum/Almere. 
 
REAGEREN 
 
Wij zien je reactie graag tegemoet: info@ippeldredging.nl t.a.v. dhr. Johan Dijkstra. 
Voor vragen kun je bellen naar: Johan Dijkstra: 06 48088813 
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