Vacature Projectleider renovatie en onderhoud
Vakgebied: Bouwkunde
Locatie: Wijchen
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Werkervaring: 3-5 jaar
Nummer: 1454530

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Dit unieke bouwbedrijf is al ruim een eeuw actief in Midden-en Zuid-Nederland. Zij zijn actief in de woning- en
utiliteitsbouw waarbij zij diverse disciplines hebben, waaronder het renovatie en onderhoud! Onze opdrachtgever
werkt samen met diverse VvE’s, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en nog veel meer om jou een uitdagend
project aan te kunnen bieden die bij jouw wensen en ambities past. Door een toenemende orderportefeuille zijn ze op
zoek naar een projectleider met ervaring in en affiniteit met onderhoud en renovatie. Ben jij die projectleider met
passie die zij zoeken? Ik daag je uit om verder te lezen en laat mij weten of jij die projectleider bent die zij zoeken!
Functieomschrijving
Als projectleider ben jij het aanspreekpunt van het projectteam. Jij bent de eindverantwoordelijke voor de
voorbereiding, uitvoering en oplevering van het bouwproject. Je bewaakt gedurende het project de planning en stuurt
bij waar dit nodig is. Je gebruikt daarbij jouw technische en financiële voelsprieten om het project tot een succes te
maken! In het kader van veilig werken voer jij tevens V&G activiteiten uit en waarborg jij de Arbo-zaken, zodat
iedereen veilig en prettig onder jouw leiding kan werken.
Functie-eisen
Als projectleider onderhoud & renovatie breng jij het volgende met je mee:
-Een afgeronde hbo bouwkundige opleiding;
-Minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke en leidinggevende functie;
-Vanzelfsprekend beschik jij dan ook over leidinggevende en communicatieve capaciteit om jouw team op de best
mogelijke manier aan te sturen;
-Het is een pre als je kennis hebt van LEAN-methodieken of interesse hierin hebt.
Aanbod
Wat wij jou kunnen bieden? Dat lees je hier!
-Een zelfstandige functie bij de opdrachtgever, waarbij je werkt aan uitdagende onderhouds- en renovatie projecten;
-Een prettige werksfeer met leuke en vooral ook diverse collega’s;
-Salaris conform de Bouwnijverheid CAO
-Een sparringspartner vanuit Eminent.

Anneloes Rabel
Adviseur Bouw
a.rabel@eminentgroep.nl
06 - 18 73 33 45
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