Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

Projectleider Conceptuele Woningbouw
Een sterke, ambitieuze (wo)man voor deze uitdagende functie

Vacaturenummer: 1133

Vacature:
Jij hebt, als Projectleider Conceptuele Woningbouw, een rol in het voortraject en de realisatiefase,
tot en met de oplevering. Jouw grootste en leukste uitdaging is dat jij eindverantwoordelijke bent
voor de introductie van conceptuele woningbouw binnen dit aannemersbedrijf. Dit doe jij samen
met een speciale interne werkgroep, een klankbordgroep en een externe adviseur/coach.
Daarnaast houd jij je in deze rol onder andere bezig met:

de voorbereiding en realisatie van projecten;
de coördinatie van inkoopprocessen;
de afhandeling van administratie zoals meer- en minderwerk;
het geven van leiding aan een eigen team en het aansturen van diverse betrokkenen;
het opstellen en beoordelen van (VGWM) projectplannen;
het projectmatig werken volgens de GOTIK-methode (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie,
Kwaliteit).

Functieprofiel:
De Projectleider Conceptuele Woningbouw waar wij naar op zoek zijn heeft:

minimaal een HBO-diploma Bouwkunde;
een aantal jaar ervaring in een soortgelijke functie;
kennis en aantoonbare ervaring met LEAN;
ervaring met BIM;
goede communicatieve vaardigheden.

Bedrijfsprofiel:
Dit middelgrote bouwbedrijf is actief in de woning- en utiliteitsbouw, met een groot deel uit eigen
ontwikkeling. Zij creëren woningen en gebouwen met elk een eigen karakter en uitstraling, zodat
het pand past bij de indentiteit van de koper/opdrachtgever. Het bedrijf onderscheidt zich door een
unieke manier van voorbereiden; alle mogelijke knelpunten zijn uitgezocht en aangepakt en vrijwel
alle bouwmaterialen zijn ingekocht alvorens de bouw daadwerkelijk begint. Dit zorgt voor lage
kosten en een minimale bouwtijd.

Geboden:
een uitdagende en afwisselende functie;
veel ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden;
werken in een enthousiast en gemotiveerd team;
goede beloning in verband met de relevantie van de functie;
goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een auto, een laptop en een mobiele
telefoon.

Reageren:

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

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Solliciteer dan direct via onze website. Wij sturen je zo
spoedig 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 Richard
Hol via +31 (0)6 22 24 27 07.
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