Vacature Projectleider renovatie en onderhoud
Vakgebied: Bouwkunde
Locatie: Boxmeer
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Nummer: 1633939

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Ben jij op zoek naar een job waarbij jij advies geeft en projecten leidt naar aanleiding van jouw advies? Dan past dit
zeker bij jou!
Dit bedrijf houdt zich bezig met probleemstellingen binnen de particuliere en zakelijke markt. Daarbij moet gedacht
worden aan vraagstukken waarbij verzekeringspartijen dan wel een derde partij gemoeid zijn. Hierbij doet het bedrijf,
de advisering, de werkvoorbereiding, de directievoering en het toezicht. De voornaamste opdrachtgevers zijn
verzekeringspartijen, vve’s en de grotere vakantieparken. De projecten van dit bedrijf variëren qua inhoud en
doorlooptijd. Zo kan het zijn dat er meerdere kleine projecten tegelijk worden uitgevoerd of dat je werkzaam bent aan
een groot project voor een langere tijd.
Dit bedrijf biedt volop kansen aan jou als werknemer en zorgt voor een innovatieve werkomgeving. Je krijgt de
mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen, door middel van bijvoorbeeld het volgen van cursussen. Dit kan werkgerelateerd zijn of persoonsgebonden.
Binnen het bedrijf heerst een open sfeer gestructureerde sfeer, waarbij er goed gewerkt wordt als team, maar elke
werknemer ook zelfstandig zijn/haar eigen ding kan doen.
Functieomschrijving
Als projectleider/adviseur houd jij je bezig met het verstrekken van adviezen op verschillende
vraagstukken/probleemstellingen die door particulieren dan wel zakelijke klanten voorgelegd worden. Na het
vaststellen van het probleem werk je het gehele project van A tot Z uit en vervolgens geef je leiding aan het personeel
wat de werkzaamheden uitvoert.
Je zorgt voor integrale oplossingen voor diverse vraagstukken
Je stelt offertes op
Je zorgt voor kostenramingen
Je maakt plan van aanpak
Je zorgt voor de juiste rapportages
Je onderhoudt contact met de opdrachtgever en andere betrokken partijen
Kortom, je bent betrokken bij het project vanaf de initiatieffase tot aan de uiteindelijke oplevering van de projecten.
Functie-eisen
MBO/HBO werk en denk niveau.
Ervaring met meerdere projecten binnen renovatie en onderhoud
Je bent mondig genoeg om jezelf staande te houden
Naast dat je zorgt voor kwaliteit, zorg jij ook voor een positieve omzet
Aanbod
Werken met partijen als Landal Greenparcs
Werken in een werkomgeving, waarbij de medewerker centraal staat
Na een jaar bestaat de mogelijkheid tot vast dienstverband
Verantwoordelijk voor het opnemen van het probleem tot het leidinggeven aan personeel
Salaris tussen € 3200,- en € 3800,- per 4 weken.

Lars Verbakel
Vestigingsmanager
l.verbakel@eminentgroep.nl
06 - 39 87 27 11
Nu Solliciteren
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