
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Vestigingsleider Groningen 
Ben je op zoek naar een uitdagende en veelzijdige carrière in de bouw? Dan liggen er mooie kansen 
voor je in het verschiet bij Brands Bouw! Met een goed salarispakket en de mogelijkheid om je 
professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. Werken bij Brands Bouw is de kans om jezelf te bewijzen 
in een solide bouwbedrijf met een uitstekende reputatie. 

Als vestigingsleider ben jij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op onze vestiging in Groningen, 
medeverantwoordelijk voor het behalen van de omzetdoelstelling (circa 20 miljoen in 2021) en 
begeleid je één of meerdere bouwprojecten in de voorbereidings- en uitvoeringsfase. Dit betreft 
bouwprojecten op het gebied van nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie (woning- en 
utiliteitsbouw) in opdracht van Brands Bouw of derden.  

Verder heb je gevoel voor commercie, ben je in staat een goede relatie op te bouwen met onze 
opdrachtgevers en wil je graag het beste in je medewerkers naar boven halen. Daarnaast ben je 
onderdeel van het acquisitieteam en lid van het managementteam.  

Brands Bouw is een echt familiebedrijf waardoor een goede relatie met de medewerkers zeer hoog in 
het vaandel staat. Om deze reden verdien je bij ons een goed salaris met goede secundaire 
voorwaarden, heb je leuke collega’s en hangt er een goede werksfeer. Er zijn tal van 
opleidingsmogelijkheden om het beste uit jezelf te kunnen halen en elke keer weer uitdagende 
projecten aan te gaan. 

 

Wij vragen van jou;  

- Diploma HBO Bouwkunde, aanvullende opleiding bedrijfsleiding/projectleiding 

- Minimaal 5 jaar ervaring bij een bouwbedrijf in een leidinggevende rol 

- Woonachtig in of rondom Groningen 

- Je bent organisatorisch- en communicatief sterk 

- Je hebt overtuigingskracht, bent daadkrachtig en besluitvaardig 

 

Wij bieden jou; 

- Een goed salaris conform de UTA Bouw CAO 

- Ruimte voor ontwikkeling van jouw leiderschap 

- Veel vrijheid in een platte, gezonde en stabiele organisatie met korte lijnen 

- Verschillende uitdagende projecten 

 

Zie jij jezelf als vestigingsleider van onze vestiging in Groningen? Dan verzoeken wij je een bericht met 
CV en motivatie te sturen naar; sollicitatie@brandsbouw.nl of te bellen naar 0591-657900. 

We zien je sollicitatie graag tegemoet! 
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