
 
 

        Uitvoerder voor Cuijpers Services BV te Weert 
 

Cuijpers Services BV is een dienstverlener met circa 250 medewerkers op het gebied 
van mobiele en stationaire straal- en conserverings-werkzaamheden, hogedruk-
waterreinigen en hogedrukwatersnijden.  Onze klanten bevinden zich in een breed 
scala van bedrijfstakken zoals, petrochemische industrie; weg- en waterbouw; rail- en 
spoorwegonderhoud; tanks; pijpleidingen en vloeren. Naast de stationaire 
werkzaamheden op onze bedrijfslocaties zijn wij met een modern en zeer 
specialistisch wagenpark in staat om binnen én buiten Nederland de meest 
uiteenlopende werken op klantlocatie uit te voeren. 

 
Voor Cuijpers Services BV afdeling mobiele straal- en conserveringswerken te Weert zijn wij per direct op zoek naar 
een ervaren   
 

Uitvoerder M/V 
 
In deze spilfunctie ben je contactpersoon tussen medewerkers en projectleiders/managers. Je levert projecten op met 
beoogde eindresultaat, je geeft leiding en stuurt de uitvoerenden aan. Je bent graag de spin in het web en gaat graag 
met mensen om, je weet partijen te overtuigen, hebt absoluut geen acht tot vijf mentaliteit, bent initiatiefrijk, 
proactief, stressbestendig en resultaatgericht. Je hebt geen probleem met de begeleiding van projecten in de Benelux, 
waardoor reizen of overnachtingen noodzakelijk kunnen zijn. 
 
Takenpakket 
- Medeverantwoordelijk voor de uitvoering van industriële straal- en conserveringsprojecten en werken;  
- Zorgdragen voor de organisatie van de werken en leidinggeven aan de uitvoerenden en voormannen; 
- Zorgdragen voor een juiste communicatie en afstemming van werken met onze opdrachtgevers;  
- Zorgdragen voor de levering van kwalitatief goed werk binnen de gestelde projecttijd;  
- Toezicht op correcte toepassing van voorbehandelingen, hoofdbehandelingen en nabehandelingen en maakt een   -  
eindcontrole van het werk;  
- Opname van werkzaamheden en projecten;  
- Houden van kwaliteitscontroles op aangevoerde materialen en gemaakte onderdelen op het werk;  
- Houden van veiligheidsinspecties en zorgdragen voor de naleving hiervan; 
- Beoordelen meer- en minderwerken en bespreken met de projectleider en opdrachtgever; 
- Deelnemen aan bouw- en projectvergaderingen. 
 
Functieprofiel 
- Goede communicatieve en leidinggevende vaardigheden; 
- Minimaal MBO werk- en denkniveau door opleiding of werkervaring verkregen in de straal- en conserveerbranche; 
- In het bezit van VCA VOL is een pré; 
- Voldoende computervaardigheden; 
- In het bezit van rijbewijs BE (CE is een pré). 
 
Wij bieden bij de zwaarte van de functie passende arbeidsvoorwaarden zoals o.a. telefoon, laptop, auto van de zaak. 
 
Sollicitaties te richten aan: 
Cuijpers Services BV  
T.a.v.: de heer DMC Linders 
Postbus 9, 6170 AA Stein 
E-mail: d.linders@cuijpers.nl 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Meer-_en_minderwerk

