Projectleider

Functieomschrijving
Omdat onze organisatie blijft groeien zijn we op zoek naar een projectleider om ons vaste team te
versterken. Je gaat werken in ons enthousiaste team en je bent hét visitekaartje van De
MontageVraagbaak, onderdeel van De Vraagbaak Groep.
Je hebt als projectleider de financiële verantwoordelijkheid over je projecten. Eigen initiatieven zien
we graag. Je bent van nature een coachend leider en komt ons helpen om samen met het team onze
organisatie verder uit te breiden. Je krijgt de volledige vrijheid om van offerte tot oplevering sturing
te geven aan diverse projecten tot een miljoen euro. Je onderhoudt contacten met zowel klanten als
leveranciers. Je hebt een drive om je projecten resultaat gericht uit te voeren.
Heb jij al werkervaring in de bouw maar nog niet als projectleider? Heb je bijvoorbeeld als uitvoerder
gewerkt en wil je een volgende stap maken? Of ben je al ervaren in de functie als projectleider en wil
je je verder ontwikkelen? Ook dan hebben we mogelijkheden.
Je standplaats is ons kantoor in Dordrecht. Vanuit dit kantoor voeren we projecten landelijk uit. Ons
werkgebied is voornamelijk Zuid-Holland. De projecten bestaan voornamelijk uit elektrotechnische
installaties maar ook totaal projecten behoren tot ons pakket. Onze klanten zijn de grotere
bouwbedrijven van Nederland, vastgoedbeheerders en organisaties in de publieke-private sector.
Functie eisen
Je neemt een flinke dosis enthousiasme mee en weet hierin je projectteam mee te nemen. Je hebt
financieel inzicht, uitstekende coachende vaardigheden, bent creatief en ondernemend en met je
commerciële kijk weet je precies aan de klantbehoefte te voldoen. Je woont bij voorkeur in het
werkgebied.




Enkele jaren ervaring als projectleider/uitvoerder bouw
MBO of HBO opleiding met als voorkeur in de richting bouwkunde
Kennis van de markt en bijbehorende contractvormen

Wat kun je van ons verwachten?
Je komt in ons enthousiaste team van De MontageVraagbaak te werken . We hebben korte lijnen en
een hands-on, Rotterdamse mentaliteit. Je krijgt bij ons vrijheid in je functie en je legt direct
verantwoording af aan de directie. Naast je salaris ontvang je een bedrijfsauto, laptop en telefoon.
De functie is voor de lange duur met uitzicht op een vast dienstverband.
Salaris
€3000-€4500 bruto per maand. Het salaris is afhankelijk van je werkervaring. Voor startende
kandidaten bieden we groei en mogelijkheden om je te ontwikkelen naar een senior functie.

Bedrijfsprofiel
De Vraagbaak Groep is een combinatie van Vraagbaken, werkzaam op het gebied van technische
installaties en management. De Vraagbaak Groep is in staat om een pakket van technische
dienstverlening aan te bieden op het gebied van elektrotechniek, klimaattechniek, sanitair, meet- en
regeltechniek, ICT , telematica, beveiliging bouwfysica, milieu, logistiek en transport. Iedere
Vraagbaak is gespecialiseerd en heeft kennis van bepaalde disciplines. Of het nu gaat om advies,
engineering, begrotingen, calculaties, management, inspectie, detachering, opleiding, montage of
tekenwerk, De Vraagbaak Groep heeft het allemaal zelf in huis.
Contactinformatie
Spreekt deze vacature je aan? Of wil je vrijblijvend kennis maken met onze organisatie? Reageer dan
direct via de button “solliciteren”. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs
gesteld.

