Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

Projectleider Renovatie
Een sterke ambitieuze (wo)man voor deze uitdagende functie

Vacaturenummer: 1067

Vacature:
Ben jij op zoek naar een baan als Projectleider Renovatie in de bouw? En wil jij graag werken bij
een bouwbedrijf in de Randstad?
Seven Oaks is op zoek naar een Projectleider Renovatie voor een van haar opdrachtgevers. Deze
opdrachtgever, een bouwbedrijf, is actief in Utrecht en de Randstad. Jij gaat, als Projectleider,
haar renovatieprojecten voorbereiden en realiseren. Je geeft hierbij leiding aan jouw eigen team
en stuurt verschillende partijen aan, waaronder de leveranciers.
Verder bestaan jouw taken en verantwoordelijkheden uit:

het coördineren van inkoopprocessen;
het afhandelen van de administratie, waaronder meer- en minderwerk;
het zorgdragen van aanbesteding in de uitvoeringsfase;
het opstellen en beoordelen van (VGWM) projectplannen;
het bewaken van de voortgang en kwaliteit van het project;
het projectmatig werken volgens de GOTIK-methode.

Functieprofiel:
Seven Oaks is voor deze vacature op zoek naar een Projectleider die:

een afgeronde HTS Bouwkunde of gelijkwaardige opleiding heeft;
een aantal jaar ervaring heeft in een dergelijke functie;
gedegen kennis heeft van en aantoonbare werkervaring heeft met LEAN;
ervaring in de praktijk heeft met BIM (-processen). Solibri is een pre;
sociaal vaardig is en beschikt over communicatieve vaardigheden.
Verder zoeken wij een kandidaat die systematisch denkt, beschikt over visie en besluitvaardig is.
Onze kandidaat gaat planmatig te werk en kan zowel voor zichzelf als zijn collega's werk
inplannen en organiseren. Hierbij houdt hij rekening met eventuele vertragingen in het proces.
Herken jij jezelf in bovenstaande vacature? Dan is Seven Oaks op zoek naar jou!

Bedrijfsprofiel:
Onze opdrachtgever is naast een bouwer ook een ontwikkelaar in de woning- en utiliteitsbouw met
zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Ze is hierbij voortdurend bezig met innovatie en
duurzaamheid. Ieder project, eenvoudig of complex, wordt binnen dit bedrijf met een groot
enthousiasme en brede expertise aangepakt.

Geboden:
Je kan van onze opdrachtgever verwachten:

T 085-7607860
E info@sevenoaks.eu
I www.sevenoaks.eu

korte communicatielijnen;
een inspirerende werkomgeving;
een solide en financieel gezonde werkgever;
een uitdagende en veelzijdige functie;
een positief werkklimaat;
volop ruimte voor eigen initiatief;
een prima pakket aan arbeidsvoorwaarden.

Reageren:
Ben jij geïnteresseerd in bovenstaande functie en herken jij jezelf hierin? Solliciteer dan direct!
Wij sturen je zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging en geven je inzicht in de eventuele
vervolgstappen.
Seven Oaks bv
Keizerstraat 24-26
3417 EB MONTFOORT (U)
T +31 (0)85 760 78 60
Heb je een vraag over deze vacature of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Piet
Middelbrink via +31 (0)6 15 05 33 96.
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