
UITVOERDER

Als Uitvoerder bij Kleywegen heb je de leiding over een 
aantal projecten in de Infra. Je bent op jouw project-
en verantwoordelijk voor een goede planning, inzet van  
medewerkers en materieel. Je houdt contact met opdracht-
gever en zorgt ervoor dat ook de kwaliteit en veiligheid is 
gewaarborgd.  Je vindt het een uitdaging om ieder project 
tot in de puntjes te regelen! Er zijn mogelijkheden om te 
starten als assistent Uitvoerder en je verder te ontwikkelen 
naar Uitvoerder.

VOORMAN

Als Voorman werk je samen met je collega’s aan  
uitdagende infra- en wegenbouwprojecten. Als voorman 
heb je de dagelijkse leiding over een project en zorg je 
samen met je team dat het project op rolletjes loopt. Je 
vindt het leuk om de kar te trekken, maar ook om mee te 
werken! Je onderhoudt veel contact met de uitvoerder of de 
projectleider. 

VAKMAN GWW 

Als Vakman GWW voer je verschillende infra werkzaam-
heden uit op de bouwplaats. Hierbij werk je goed samen 
met collega’s en heb je veiligheid hoog in het vaandel staan. 
Je houdt van aanpakken, van buiten werken en stoer werk. 
Je werkt aan wegen, rioleringen, bestratingen, bermen, 
oevers, grondkeringen en waterbouwkundige werken. Ook 
werk je vaak samen met een machinist. Er zijn verschillende 
ontwikkelingsmogelijkheden bij ons bedrijf! 

WERKVOORBEREIDER

Als Werkvoorbereider ben je erg belangrijk bij de realisatie 
van onze projecten. Je zorgt er namelijk voor dat voor aan-
vang van het project alles geregeld is. Je draagt ook nog 
eens zorg voor een juiste overdracht van kennis en calcu-
latie. Je stelt een projectplan op en je bewaakt de voortgang 
van een project. Je voorziet jouw collega’s op het project 
van alle benodigde informatie. 

NIEUWSGIERIG?
KLIK DOOR EN LEES MEER

INTERESSE? 
VUL SNEL HET FORMULIER IN!

KLEYWEGEN

Heb je straks je MBO of HBO opleiding afgerond of wil je alvast stage lopen? Er zijn volop mogelijkheden bij Kleywegen!  
Je kunt aan de slag op mooie projecten in zowel Nederland als in het buitenland!

Leuke FUNCTIES/STAGES bij

https://kleywegen.nl/werken-bij/
https://forms.gle/fD5rYYLhexa3Q3mbA
https://www.facebook.com/Kleywegen-1637798869869745/
https://www.linkedin.com/company/kleywegen-b-v-
https://www.instagram.com/kleywegenbv/

