
Uitvoerder Smeets Schilderwerken Stein BV te Elsloo 
 

Smeets Schilderwerken Stein BV maakt al decennia lang 
professioneel werk van schilderwerk. Het vakmanschap van 
onze schilders, in combinatie met het gebruik van 
hoogwaardige materialen is onze waarborg voor de belangen 
van de opdrachtgever. Smeets Schilderwerken Stein BV heeft 
een grote verscheidenheid klanten. Bedrijven, gemeentes,  
bouwondernemingen, woningcorporaties, industriële 
bedrijven, alsook VvE’s én particulieren doen geregeld een 
beroep op het vakmanschap van Smeets. Wij gaan veel verder 
dan alleen schilderen, we ontzorgen en werken compleet af. 
Schilderwerk, houtrotherstel en coatings zijn onze 

hoofdactiviteiten, maar door de jaren heen is ons dienstenpakket in de volle breedte uitgebreid zoals brandvertragend 
schilderwerk.  
 

Wij op zoek naar een Uitvoerder M/V 
 

Algemene Omschrijving 
In deze spilfunctie ben je de contactpersoon tussen medewerkers en opdrachtgevers. Je zorgt voor de instandhouding 
en bevordering van onze klantenportefeuille; je levert projecten op met beoogde eindresultaat; je geeft leiding en 
stuurt je (project-)medewerkers 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. Jij hebt intensieve contacten met de medewerkers van het bedrijfsbureau. Daarnaast ben je 
verantwoordelijk voor de VGM aspecten waar binnen de organisatie veel nadruk op gelegd wordt.  
 

Taken en verantwoordelijkheden 
• Als uitvoerder geef je direct leiding aan meewerkende voormannen en schilders; 

• Je onderhoudt contacten met de opdrachtgevers; 

• Je stelt de detailplanning van personeel op en bewaakt de voortgang van projecten met betrekking tot kosten, 
planning, begroting en afroepen van materiaal; 

• Je bent eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van het project; 

• Je bent verantwoordelijk voor de eindcontrole en de uiteindelijke oplevering van het werk; 

• Je bezoekt dagelijks de werken om hiermee de voortgang te bepalen en daar waar nodig bij te sturen; 

• Je beoordeelt meer- en minderwerken en bespreekt deze met de bedrijfsleider en opdrachtgever; 

• Je neemt deel aan bouw- en projectvergaderingen. 

 

Wat wij jou bieden 
• Een warm welkom in een informeel en enthousiast team; 

• Een uitdagende functie binnen een ambitieus schildersbedrijf; 

• De mogelijkheid om het beste uit jezelf te halen, incl. opleidingsmogelijkheden; 

• Veel vrijheid en verantwoordelijkheid met ruimte voor initiatieven en ideeën; 

• Werken in zowel een klein team als leiding geven aan een groter team; 

• Goede arbeidsvoorwaarden, dito salaris conform CAO en een pensioenregeling. 

 
 
Interesse? Stuur dan je sollicitatiebrief voorzien van CV naar Ronald Troquet, bedrijfsleider, 
r.troquet@smeetsschilderwerkenstein.nl 

 

Meer informatie 
Wil je meer weten over Smeets Schilderwerken Stein BV, kijk dan op www.smeetsschilderwerkenstein.nl. 
Heb je vragen over de vacature, mail dan naar r.troquet@smeetsschilderwerkenstein.nl of bel 046 – 428 8180. 
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