
Uitvoerder ASML 
 
Wil jij meewerken aan de realisatie van Brainport? Voor onze prestigeprojecten, de bouw van onder 
diverse projecten van ASML in Veldhoven, zoeken wij een projectuitvoerder met enige jaren 
ervaring. Lijkt je dit een mooie uitdaging? Dan horen we graag van je. 
 
Wat ga je doen? 
 
Jij wordt mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het nieuwe cleanroomgebouw van ASML. Als 
uitvoerder vertegenwoordig jij BMV op de bouwplaats tijdens je contacten met leveranciers, 
onderaannemers en andere betrokken relaties. Je geeft leiding aan de werknemers op de 
bouwplaats en je werkt veel samen met de projectleiding, andere uitvoerders en je collega’s van de 
werkvoorbereiding.  Uiteraard zorg je ervoor, samen met de projectleiding, dat het project binnen de 
vastgestelde tijd klaar is. 
 
Wat krijg je? 
 

 Een eyecatcher op je cv, gegarandeerd een succesvolle toekomst in de bouw! 

 Een dynamische werkomgeving met veel ruimte voor eigen inbreng over de uitvoering van 
het project. 

 Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de bouw/uta. 

 Leuke werksfeer, actieve personeelsvereniging die gezellige evenementen organiseert en 
diverse bedrijfsbijeenkomsten, waarbij ook je partner van harte welkom is. 

 Een zeer aansprekend project waar je fulltime aan de slag kunt. 

 Een duurzame werkgever met ontwikkelmogelijkheden.  

 Gegarandeerd werk voor de komende 2,5 jaar en wellicht ook nog de jaren daarna.  
 
Wie ben jij? 
 

 Je hebt minimaal HBO denk- en werkniveau en enkele jaren relevante werkervaring.  

 Het aansturen van cao-personeel vind je leuk en kun je goed. 

 Je hebt goede administratieve vaardigheden. 

 Je bent een kei in het lezen van planningen.  

 Ad-hoc situaties zijn geen probleem voor jou, want je hebt een flexibele instelling. 

 Het halen van deadlines zie je als uitdaging en geven je voldoening. 

 Je hebt een diploma VCA-VOL en je bent BHV’er.  

 Ook als zzp’er ben je welkom om te solliciteren.  
 
Wat houdt het ASML project in? 
 
Het logistiek centrum is één van de gebouwen die wij voor ASML mogen realiseren. De 
parkeergarage P3 is inmiddels gerealiseerd en in gebruik. Het logistiek centrum gaat ca. 43.500 m² 
bedrijfshal en ca. 1.500 m2 kantoorruimte omvatten, daarnaast worden er op korte termijn nieuwe 
projecten opgestart. De projecten duren tot eind 2021.  
 
   
Ben jij de projectuitvoerder die we zoeken? Stuur dan snel je cv naar vacatures@bmv.nl, ter attentie 
van Joyce Waterreus. 
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