
 

 

VACATURE (JUNIOR) UITVOERDER INFRA - ENSCHEDE 
 
ABBINK BOEKELO WEGENBOUW – ABBINK TERSCHELLING GROND, WEG EN WATERBOUW 

Wat zoeken wij 

Voor onze projecten in de regio Twente zijn wij op zoek naar een uitvoerder infra die de 
dagelijkse leiding over de toegewezen projecten heeft. De uitvoerder is 
resultaatverantwoordelijke op de verschillende grote en kleine werken en samen met je 
team, alsook met de onderaannemers maak je de uitvoering van het toegewezen werk tot 
een succes. Dit doe je door je mensen en het materieel zo effectief en efficiënt mogelijk in te 
plannen. Kwaliteit en efficiëntie hebben wij hoog in het vaandel staan; hier ziet de uitvoerder 
op toe. Verder hechten wij veel waarde aan kwaliteit van samenwerken en ontzorgen van de 
opdrachtgever. Tot je takenpakket behoort ook het bijhouden van de werkenadministratie.  

Wie zijn wij 

Abbink Boekelo Wegenbouw is inmiddels al meer dan 25 jaar ervaring specialist in 
wegenbouw en asfalt. Dit zijn dan ook de kernwerkzaamheden in Noord- en Oost Nederland. 
Sinds 2012 bevindt Abbink Boekelo Wegenbouw zich niet alleen in het oosten van het land, 
maar ook op Terschelling met de nevenvestiging, Abbink Terschelling Grond, Weg en 
Waterbouw. Hier voeren wij regelmatig grote- en kleine werken uit voor diverse organisaties 
en gemeenten.  

 
Wat vragen wij 

MBO+/HBO werk- en denkniveau 
Civiel technische kennis  
Commercieel inzicht 
Zelfstandigheid maar ook goed kunnen samenwerken 
Goede communicatieve vaardigheden 
Kennis van het Office Pakket 
 
 
Wat bieden wij 

Grote diversiteit aan projecten 
Verantwoordelijke en zelfstandige functie, fulltime 
Doorgroeimogelijkheden binnen ons bedrijf 
Arbeidsvoorwaardenpakket conform de CAO Bouw & Infra 
Werken met een enthousiast team 

Contact 
Ben je enthousiast? Reageer dan door je brief met CV te mailen naar Charlotte Slotman, via 
charlotteslotman@abbinkboekelo.nl. Voor vragen kun je tevens contact opnemen met 
Charlotte Slotman via 053-428 22 78/06-51368311. 
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