Projectleider renovatieprojecten
Ben jij die vooruit regerende Projectleider die verantwoordelijkheid durft te nemen? Die energie
krijgt van het besturen, begeleiden en borgen van de beste oplossing voor de (eind)klant? En die
weet hoe je het beste uit je mensen haalt? Dan willen wij met jou in gesprek.
Functieomschrijving:
Als Projectleider ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit, tijdigheid en het rendement van jouw
projecten/ mandaatopdrachten; van implementatie tot facturatie. Je bent een betrokken leider,
weet van A tot Z wat er speelt en motiveert je team om samen tot het beste resultaat te komen en
de verwachtingen van de klant te overtreffen.
Je kent en verbetert de processen binnen de projecten waar je verantwoordelijk voor bent, weet de
risico’s binnen het proces in beeld te brengen en weet de juiste beheersmaatregelen te nemen.
Daarnaast is een hectische omgeving je niet onbekend, en krijg je dagelijks te maken met escalaties
en/of problemen die jij creatief dient op te lossen.
In deze functie onderhoud jij op zowel tactisch als operationeel niveau intensief contact met de
opdrachtgever, leg je verantwoording af aan de directie en is het gebruikmaken van onderaannemers
voor (deel)werkzaamheden ook zeer regelmatig van toepassing.
Functie-eisen:
Om deze functie succesvol uit te kunnen voeren heb jij aantoonbaar HBO werk- en denkniveau en
heb je al eerder ervaring opgedaan in een soortgelijke functie binnen de bouw/techniek. Dat je
proactief, communicatief vaardig en doelgericht bent hoeven we dan ook niet uit te leggen. Ook niet
dat jouw werkdag nooit precies om 17:00 eindigt en je behoorlijk flexibel moet zijn.
Aangezien projecten zich in verschillende regio’s kunnen afspelen, ben je in het bezit van een geldig
rijbewijs B. Ook kun je zelfstandig aan de slag met softwarepakketten zoals Microsoft Word en Excel
en beheers je de Nederlandse als Engelse taal in zowel woord als schrift.

