Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

Projectleider Woningbouw
Een moderne, flexibel inzetbare leider

Vacaturenummer: 1273

Vacature:
Jij bent, als Projectleider Woningbouw, bij dit bedrijf medeverantwoordelijk voor het treffen van
goede voorbereidingen voor het succesvol realiseren van projecten. Tijdens de realisatiefase ben
jij de sturende factor en begeleid jij de bouwplaatsmedewerkers en diverse andere betrokken
partijen. Daarnaast bestaan jouw taken en verantwoordelijkheden uit:

het opstellen van projectplannen;
het organiseren van LEAN-sessies;
het beoordelen van VGWM projectplannen;
het bewaken van de voortgang van projecten;
het leveren van een aandeel in de financiële bewaking, de oplevering, de projectevaluatie
en de klachtenafhandeling;
het afhandelen van meer- en minderwerk en het zorgdragen voor de realisatie hiervan;
het onderhouden van contact met diverse opdrachtgevers.

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

heeft MBO/HBO werk- en denkniveau;
heeft minimaal vijf jaar relevante werkervaring. Ervaring als hoofduitvoerder volstaat ook;
heeft aantoonbare ervaring met LEAN en BIM;
heeft leiderschaps- en ondernemerskwaliteiten;
is klant-, resultaat- en kwaliteitsgericht;
is communicatief vaardig, zowel in woord als geschrift.

Bedrijfsprofiel:
Deze opdrachtgever wordt door zijn jonge bestaan niet belast met het verleden en denkt, wel
gestoeld op ervaring, vanuit een hele frisse en innovatieve kijk op de bouw. BIM is daar vanaf het
allereerste moment een onderdeel in het ontwerp, de calculatie en de geïntegreerde
projectbeschrijving, zodat voor een ieder exact duidelijk is wat er moet worden gerealiseerd. Dit
bedrijf streeft naar de beste prijs-/kwaliteitsverhouding. Om dit te bereiken worden haar
specialistische- en bouwkennis gecombineerd en ingezet om aan de klantwensen te voldoen.
Door het aangaan en behouden van langdurige relaties met gespecialiseerde bedrijven/comakers, is deze kennis altijd up-to-date.

Geboden:
werken binnen een informeel bedrijf met enthousiaste collega's;
uitdagende projecten waar je zelf leiding aan geeft;
afwisselend werk;
mobiele telefoon en latop;
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flexibele werktijden en mogelijkheid tot parttime werken.
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