
 
 

 

 

Wat bieden we je: 
Als bedrijf gaan we voor een kwalitatieve, langdurige en duurzame werkomgeving 

- Een goede, marktconforme beloning met prima secundaire arbeidsvoorwaarden 
- Een dag thuiswerken is bespreekbaar 
- Mogelijkheid tot volgen van opleiding of cursus  
- Gezellige weekafsluiting 
- Sporten met je collega’s aan het einde van de werkdag 

 

Wat vragen we van jou: 
- Je communiceert effectief  
- Je bent en werkt proactief  
- Je werk is goed georganiseerd en je weet te delegeren 
- Zowel de hoofdlijnen als de details van een project hebben je aandacht 
- Je bent gewend om onder druk te werken  
- Je beheerst de Engelse taal (Spaans is een pré) 
- Aantoonbare technische kennis van en ervaring met bouw en/of staal op HBO niveau 
-  

Functie inhoud: 
Als projectleider heb je een coördinerende functie naar het bedrijfsbureau, inkoop, de tekenkamer, 
de werkplaats en de montage toe. Je bent verantwoordelijk voor de zelf aangenomen of 
toegewezen projecten binnen de financiële budgetten en afgesproken looptijd.  
Je hebt een actieve rol: je onderhoudt direct contact met de klant vanaf offerte aanvraag, 
calculatie tot en met oplevering en financiële rapportage.  
Tijdens de montage stuur je actief bij in overleg met de Chef Montage. Je ziet toe op en bewaakt 
de veilige uitvoering van het werk en de tijdige en kwalitatieve oplevering.  
De Operationeel Manager is je direct leidinggevende. 
 

VACATURE PROJECTLEIDER BOUW EN/OF STAAL 
 
Word jij onze nieuwe projectleider Bouw en/of Staal? Heb jij ervaring in de Staalbouw en/of 
Bouw? En ben je gewend om met een grote verantwoordelijkheid zelfstandig te werken in soms 
complexe opdrachten?   
 
Dan zoeken wij jou! 
 
Ben je enthousiast over deze vacature maar heb je (nog) niet de gevraagde werkervaring en/of heb je (nog) niet 
eerder de genoemde verantwoordelijkheid gedragen, kijk dan ook eens naar onze andere vacature 
Werkvoorbereider Bouw en/of Staal! 

 


