Vacature Projectleider Afbouw
Hou je van afwisseling in je werkdagen en een informeel en collegiaal team?
Lever je graag mooie eindproducten af?
Werk je graag op locatie, maar kun je ook goed overweg met computers en ben je
communicatief sterk?
Dan zijn wij op zoek naar jou!!
Als Projectleider Afbouw ga je aan het werk met onze projecten op locatie. Je werkt nauw
samen met collega’s - en bent mede verantwoordelijk voor het voorbereidend werk op kantoor
alsmede de nacalculatie.
Je werk bestaat o.a. uit: het in goede banen leiden van de voorbereidingen en de start van een
project, toezien op een goed eindresultaat zowel voor de relatie als in een financieel opzicht,
het structureel op de hoogte houden van de relatie en de tussentijdse bewaking van de
voortgang van de lopende projecten.
Functie-eisen
·
Ruime ervaring als monteur afbouw
·
Ervaring als projectleider, met voorkeur in de afbouw
·
Geen 8 tot 5 mentaliteit
·
Ruim technisch inzicht
·
Rijbewijs B en eigen vervoer
Wij bieden:
·
Een contract voor 40 uur in de week
·
Grote mate van zelfstandigheid en daarbij behorende verantwoordelijkheid.
·
Een marktconform salaris
·
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
·
Een informele, collegiale werksfeer
Sinds 2012 is Sluijter Afbouw Complete Verbouwingen met de levering en montage van
metalstud wanden, systeemwanden en volglas wanden een vaste waarde in de markt.
Doordat onze organisatie en klantenkring een groei meemaakte, is ons specialisme uitgegroeid
tot complete verbouwingen. De nadruk ligt voornamelijk op kantoren, scholen, de retailhandel,
maar ook particulieren kunnen bij ons terecht. Bij Sluijter Afbouw geniet u van korte lijnen en
flexibiliteit. Hierdoor zijn de mogelijkheden eindeloos en is er sprake van een prettige manier
van samenwerken.
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en functie-eisen?
Dan nodigen wij jou graag een keer uit voor een kop koffie.
Neem contact met ons op om een afspraak te maken via info@sluijterafbouw.nl.

