Vacature Senior Projectleider
Vakgebied: Civiele techniek
Locatie: Amsterdam
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Nummer: 1634119

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Heb jij zin in een uitdaging bij een dynamische en vooruitstrevende organisatie? Dan is dit de plek voor jou!
Elke uitdaging gaan ze aan, groot en klein. Deze multidisciplinaire speler is een echte alleskunner. Van de gehele
aanleg van een nieuwe woonwijk, de renovatie van een monumentaal pand of de aanleg van een spoorbrug. Geen
dag is hetzelfde en theorie en praktijk komen samen in uitvoering.
Deze kenmerkt zich door haar Noord-Hollandse nuchterheid. Vanuit het moderne en innovatieve kantoor worden de
projecten gecoördineerd en voorbereid. In totaal werken er dagelijks zo’n 180 werknemers intern en op locatie om het
beste resultaat op te leveren aan hun opdrachtgevers. Naast de speerpunten van samenwerken en innovatie is trots
ook een belangrijke pijler voor het succes van deze organisatie. Als werknemer ben je trots dat je iets kan bijdragen
aan de diverse projecten en trots om binnen deze leuke club te werken. De goede sfeer, de continuïteit en de
waardering vanuit het management zorgen er voor dat iedereen er de schouders onderzet. Dit resulteert o.a. in veel
langere (20+) dienstverbanden.
Ook krijg je alle kansen om je te ontwikkelen. Doordat de projecten zo divers zijn en er binnen alle disciplines van
(civiele) bouw gewerkt wordt kan je hier alle kanten uit. Er is zelfs een eigen opleidingsinstituut dat bijdraagt aan de
opleiding van talent. Kortom: binnen dit bedrijf zijn de lijnen kort en biedt deze structuur de medewerkers alle ruimte
voor inspiratie en ontwikkeling. Mens, milieu en duurzaamheid en toegevoegde waarde voor de klant zijn de
belangrijkste peilers als het gaat om uitvoering van projecten. Flexibiliteit, pro-activiteit en samenwerkingen zorgt
ervoor dat er gebouwd wordt aan projecten en aan mensen, als je wilt groeien dan kan dit!
Functieomschrijving
Als projectleider ben jij degene die ervoor zorgt dat iedereen het project met succes en naar alle tevredenheid van de
opdrachtgever afrondt. Jij draagt het project en bent altijd net een stap vooruit op het proces en kan risico's voorzien
en voorkomen. Jij combineert leidinggeven en motiveren en jouw passie voor mensen zorgt ervoor dat alle partijen
goed op elkaar zijn afgestemd. Door jouw skills wordt het project efficiënt gerealiseerd en ondertussen houdt je ook
de projectadministratie( financieel) onder controle. Daarbij is zacht op de relatie, maar hard op de inhoud zeker van
toepassing. de focus van de projecten ligt op multidisciplinaire projecten met activiteiten in de Infra en Civiele markt.
Functie-eisen
Minimaal HBO werk- en denkniveau
Berekeningen

Aanbod
Uitstekend marktconform salaris
Prima secundaire voorwaarden( pensioen en vakantiedagen conform cao)
Auto van de zaak
Een mooie diversiteit aan projecten
Een goede werkplek en een leuk team
Na een jaar een vast dienstverband
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