Vacature Projectleider RGS
Vakgebied: Bouwkunde
Locatie: Eindhoven
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 3-5 jaar
Nummer: 1484827

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Een professioneel bedrijf gespecialiseerd in renovatie en onderhoud. Van schilderwerk tot bouwkundig onderhoud, zij
ontzorgen de klant volledig. Het is een familiebedrijf dat al drie generaties meegaat. Tot op de dag van vandaag
werken er ca. 75 mensen. In teamverband werken zij aan alle facetten die het vak met zich meebrengt: van
gevelrenovatie, beglazing, onderhoud tot verbouwingen en veilig hang- en sluitwerk. Merkwaardig binnen deze
organisatie is dat zij letten op de medewerkers. Binding en ontwikkeling staan hier centraal. Zo streven zij naar een
vast dienstverband en zijn zij een erkend leerbedrijf.
Klinkt bovenstaand interessant en wil je eens kennis maken? Vraag gerust een gesprek aan!

Functieomschrijving
Je bent werkzaam voor een grote vastgoedpartij die gespecialiseerd is in renovatie en onderhoud. Met jouw ervaring
in het Resultaatgericht Samenwerken ben jij als Projectleider verantwoordelijk voor het volledige traject van je eigen
projecten, van opdracht tot en met oplevering! Dit kunnen meerdere projecten tegelijk zijn. Voor deze projecten maak
jij: werkopnames, planningen, koop je in bij leveranciers, communiceer je naar bewoners en organiseer je
bouwvergaderingen. Maar dat is nog niet alles! Duurzaamheid is belangrijk en trending. Binnen dit kader zal jij ook
een adviserende rol spelen door advies te geven over meerjarige onderhoudsscenario's. Je stuurt je teams aan, bent
bewaker van de voortgang en je schat risico's in op afwijkingen. Het is een veelzijdige baan dat jou voor leuke
uitdagingen spant. Durf jij het aan?
Functie-eisen
Idealiter ben jij de perfecte match als je beschikt over het volgende:
Het vermogen om klantvriendelijk te zijn
Geordende werkwijze waardoor jij werkprocessen kan optimaliseren
Beschikt over HBO denkniveau
Ervaring met projectmanagement/planning/logistiek
Ervaring in bouwkundig onderhoud / schildertechniek (vereiste)
Kennis van NEN 2767
Werkervaring of knowhow van RGS of BOEI (vereiste)
Aanbod
Voor jouw inzet krijg je het volgende:
Uitstekend salaris
Mogelijkheid tot het volgen van diverse cursussen
Een vaste aanstelling
Afwisselende functie met een professionele werkomgeving
Uiteraard meer dan een handvol fijne collega's

Filip Martens
Adviseur Bouw
f.martens@eminentgroep.nl
06 - 18 25 71 31
Nu Solliciteren
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