Vacature Commercieel projectleider
Vakgebied: Bouwkunde
Locatie: Delft
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Werkervaring: 3-5 jaar
Nummer: 1634146

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Ben jij op zoek naar een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid? Ben jij ambitieus en klaar voor de
volgende stap in jouw carrière? Lees dan snel verder! Voor één van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een
commercieel projectleider
Onze opdrachtgever is al jaren actief als wereldwijde zakelijke dienstverlener in onder andere de civieltechnische
sector. Ze zijn voornamelijk actief op het gebied van inspecteren, analyseren en adviseren van zowel stedelijke als
landelijke gebieden. Bij de opdrachtgever staat de medewerker centraal, elke medewerker krijgt de kans om zichzelf
te ontwikkelen.
Functieomschrijving
Ben jij een commercieel projectleider in hart en nieren? Ben jij standvastig, communicatief vaardig en ben jij bekend
met NEN2580 en informatiemanagement in de (bestaande) bouw? Lees dan snel verder.
Voor een opdrachtgever uit de omgeving Delft zijn wij op zoek naar een Enthousiaste en bevlogen projectleider.
Je bewaakt het proces, de kwaliteit, risico's en het budget. De werkzaamheden:
Knelpunten signaleren en ingrijpen
Bewaken planning, taakverdeling en veiligheid
Het opstellen van offertes
Fungeert als coach voor de collega's in het team
Advies geven over vakinhoudelijke zaken
Vertalen van klantvraag
Samenstellen van het projectteam
Contact onderhouden met klant en stakeholders
Verantwoordelijk voor coördinatie en aansturing
Nieuwe ontwikkelingen volgen
Netwerken
Projectbesprekingen bijwonen
Functie-eisen
HBO bouwkunde
Werkervaring bij een commerciële projectenorganisatie
Gecertificeerd op het gebied van NEN 2767 en informatiemanagement
Voldoende ervaring met Autocad en Excel
Je bent in bezit van je rijbewijs
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal zowel sprekend als schrijvend
Aanbod
Een passend salaris afhankelijk van je ervaring
Een uitdagende baan bij een vooruitstrevend advies- en ingenieursbureau
Flexibele werktijden en werkomgeving
Ondersteuning en begeleiding van je persoonlijke ontwikkeling
Telefoon, laptop en auto van de zaak

Sjors van Beek
Recruiter Civiele Techniek
s.vanbeek@eminentgroep.nl
06 - 43 21 85 05
Nu Solliciteren
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