Vacature ZZP Projectleider
Vakgebied: Civiele techniek
Locatie: Hoofddorp
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Nummer: 1570663

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Aan de slag als projectleider op zzp basis voor een middelgroot ingenieursbureau?
Dit ingenieursbureau bestaat uit ongeveer 40 medewerkers, waarvan een deel op kantoor werkt en een deel op
projecten zelf. De projecten van dit bedrijf worden uitgevoerd voor diverse opdrachtgevers, waaronder gemeentes,
provincies, aannemers en projectontwikkelaars. Deze projecten vinden plaats in diverse facetten van de civiele
techniek, waaronder de infrastructuur, weg- en waterbouw, verkeer en groen.
Als zzp'er voor dit bedrijf aan de slag gaan, houdt in dat in overleg wordt bepaald op welke projecten jij de leiding gaat
nemen als projectleider. Afhankelijk van jouw ervaring, kennis en wensen wordt bepaald welke projecten onder jouw
hoede komen te staan. Je zal met een team van projectleiders de diverse projecten oppakken. Binnen het bedrijf
heerst een informele sfeer, waarbij er ruimte is voor eigen inbreng en ideeën. Zie jij dit wel zitten? Solliciteer dan
direct!
Functieomschrijving
Als projectleider heb jij de leiding over de diverse projecten van dit ingenieursbureau. Daarnaast draag je zorg voor
het toetsen van de ontwerpen, tekeningen, bestekken, calculaties en begrotingen. Bovendien draag je zorg voor de
realisatie van een efficiënte en beheersbare projectorganisatie op gebied van interactie met opdrachtgever, intern
overleg en financieel management. Afwijkingen van de planning constateer je en los je op. Je stelt plannen van
aanpak op en controleert de projectrapportages. Dit is een greep uit de werkzaamheden van een projectleider bij dit
ingenieursbureau. In overleg met het bedrijf wordt het volledige takenpakket samengesteld.
Functie-eisen
Afgeronde HBO opleiding
Relevante werkervaring in de civiele techniek
Je bent in staat om meerdere personen aan te sturen
Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B
Aanbod
Werken aan uitdagende projecten
Binnen 14 dagen jouw factuur betaald
Plezierige werkomgeving
Veel vrijheid om jouw functie te kunnen beoefenen
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