
 Vacature Uitvoerder 

 

 
Functie: Uitvoerder  Waar: Landelijk   Functieniveau: Leidinggevend 
 

Een modern gescheiden stelsel in een nieuwbouwwijk, gemetselde gewelven in de oude binnenstad of 

een verbindingsleiding tussen twee sloten in het buitengebied. Onze werkzaamheden brengen je door 

het hele land! Stuk voor stuk projecten met een grote maatschappelijke waarde. Het rioolstelsel is dan 

misschien voor veel mensen onzichtbaar, het is van onschatbare waarde voor onze gezondheid. Als 

uitvoerder kun jij een heel belangrijke bijdrage leveren aan al deze projecten!  

Jouw werkzaamheden 

Als uitvoerder bij Tolhuis Rioolinspecties begeleid je grote en kleinere projecten. Samen met het team 

op kantoor en op de werkplek zorg jij ervoor dat het project goed blijft lopen. De werkzaamheden zijn 

door jou voorbereid, je hebt ervoor gezorgd dat de medewerkers op het juiste moment op de juiste 

plek staan en dat zij precies weten wat de werkzaamheden inhouden. Daarbij houdt je de veiligheid, 

kwaliteit, welzijn en gezondheid scherp in de gaten.  

Het communiceren met opdrachtgevers, het team op kantoor en op de werkplek is een belangrijk 

onderdeel van jouw functie. Jij zorgt ervoor dat alle betrokken partijen met elkaar in verbinding 

blijven. Met jouw kennis en communicatieve vaardigheden vertaal jij de gemaakte afspraken naar de 

werkplek. Zijn er vragen of problemen? Dan ben jij het eerste aanspreekpunt. 

Daarnaast zie je, samen met het team op kantoor, toe op een goede projectbewaking. Door resultaten 

vast te leggen in het ERP-systeem draag je er aan bij dat alle werken gemonitord en geoptimaliseerd 

worden. 

Wat zoeken wij? 

- Je hebt MBO werk- en denkniveau, 

- Je bent handig met computers (MS Office), 

- Je bent in bezit van minimaal rijbewijs B, 

- Je bent communicatief sterk en schakelt makkelijk tussen opdrachtgever en medewerker, 

- Je neemt jouw verantwoordelijkheid en kunt goed zelfstandig werken, 

- Je bent stressbestendig, 

- Je toont leiderschap door werkzaamheden goed te organiseren en begeleiden, 

- Je bewaakt en optimaliseert projectresultaten. 

 

Wat bieden wij? 

- Een fulltime functie met veel afwisseling en verantwoordelijkheid, 

- Een marktconform salaris en 25 vakantiedagen, 

- Een auto, laptop en smartphone van de zaak, 

- Een familiebedrijf met focus op innovatie en ontwikkeling, 

- Veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling, 

- Een open bedrijfscultuur. 



 Vacature Uitvoerder 

 

 

Wie zijn wij? 

Innovatie en kwaliteit zijn wat Tolhuis Rioolinspecties heeft gebracht waar het nu is. Wij zijn ervan 

overtuigd dat onze mentaliteit en inspiratie ervoor zorgen dat jij het beste uit jezelf kan halen. Door te 

investeren in talent en ontwikkeling blijven we continue bouwen aan ons bedrijf en zorgen we ervoor 

dat we onze klanten de best mogelijke service kunnen bieden! 

Solliciteren? 

Neem contact met ons op door jouw CV te mailen naar: 

hans@tolhuisrioolinspecties.nl 

 

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze gerust! 

Je kan op onderstaande manieren contact met ons opnemen: 

- Mail:  info@tolhuisrioolinspecties.nl 

- Telefoon: +31 (0) 492 343 106 

- Whatsapp: +31 (0) 492 343 106 

 

Stel je vraag met 
Whatsapp: 


