
 
 

GRAUSBOUW is al meer dan 100 jaar een begrip in 
de wereld van bouw, onderhoud en renovatie. 
Kwaliteit en ons hoge serviceniveau blijkt voor veel 
opdrachtgevers de reden te zijn om een langdurige 
samenwerkingsrelatie met ons aan te gaan. 
GRAUSBOUW is een informeel familiebedrijf waarbij 
onze medewerkers en opdrachtgevers centraal staan. 

 
Wegens gezonde groei van onze activiteiten zijn wij op zoek naar de volgende nieuwe 
collega: 
 
 

(Meewerkend) Uitvoerder Onderhoud & Renovatie 
 
Functie informatie 

De (meewerkend) uitvoerder rapporteert rechtstreeks aan een projectleider en is 
samen met hem verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse onderhouds- of 
renovatieprojecten. U leidt alle dagelijkse activiteiten op de diverse adressen en 
zorgt voor een kwalitatieve oplevering van het project binnen het afgesproken 
budget en tijdschema. Een correcte administratieve afhandeling hoort daarbij en u 
vindt het leuk om ook af en toe zelf de hamer te hanteren. Direct contact met onze 
opdrachtgevers en hun huurders maakt het noodzakelijk dat u gemakkelijk en 
dienstvaardig communiceert. Uiteraard is orde, netheid en veilig werken voor ons en 
voor u een vanzelfsprekendheid. De werkzaamheden omvatten vooral planmatig en 
niet planmatig onderhoud aan bewoonde of lege woningen in opdracht van diverse 
woningcorporaties. Ons werkgebied is voornamelijk Zuid-Limburg. 
 
Functie-eisen 

 Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie; 

 Leidinggevende vaardigheden; 

 Probleemoplossend vermogen; 

 Groot verantwoordelijkheidsgevoel; 

 Gemotiveerde en klantgerichte werkhouding; 

 Representatief en goede communicatieve vaardigheden; 

 Integer, accuraat en plichtsgetrouw; 

 MBO bouwkunde niveau door opleiding of ervaring; 

 In bezit van rijbewijs BE en VCA-VOL diploma of bereidt dit te behalen. 
 
Als u kiest voor uitdagend, afwisselend en verantwoordelijk werk binnen een 
collegiale, informele en zekere werkomgeving, nodigen wij u uit een korte brief met 
CV te zenden naar het hieronder vermelde (email)adres t.a.v. mevr. W. Harmsen 
(Hoofd Personeelszaken). Voor meer informatie kunt u contact met haar opnemen 
op 045-5252623. Uw reactie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. 
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