Projectbegeleider

Kleinbouw, Service & Onderhoud
Wat ga je doen
Als projectbegeleider werk je in een klein hecht team. Je bent verantwoordelijk voor de aan jou
toevertrouwde projecten vanaf de calculatie tot en met de evaluatie. Kortom, het gehele traject. Je
verzorgt zelf je calculatie, de werkvoorbereiding en stuurt de uitvoering aan. Je bent het
aanspreekpunt voor de klant van begin tot eind. De projecten variëren in soort en grootte. Het
kunnen kleinere bouwprojecten betreffen, maar ook serviceprojecten. Een dynamische functie met
veel afwisseling en zelfstandigheid.

Wat is je positie
De rol van de projectbegeleider is van grote invloed op het succes van de projecten binnen de
afdeling kleinbouw, Service & Onderhoud. Samen met de Manager van de afdeling draag je er zorg
voor dat jouw projecten optimaal kunnen verlopen en de klant meer dan tevreden is.

Wie ben jij
Vernieuwend, energiek en proactief.
Iemand die inzicht heeft in processen.
Iemand die in een dynamische omgeving floreert.
Organisatorisch sterk, creatief, ondernemend en snel kan schakelen.
Niet alleen maar techneut, maar hebt naast die goede technische basis ook commerciële en
communicatieve vaardigheden waarmee je de techniek over kan brengen binnen je
projectteam en samenwerkingen met de klant.
Heb je een bouwkundige HBO opleiding of een MBO opleiding met enige jaren ervaring in een
vergelijkbare functie.
Ervaring in een gelijkwaardige rol is een pré.

Wat bieden wij jou
Een nuchtere aanpak en korte lijnen binnen een gedegen familiebedrijf.
Een bedrijf dat zich continu wil ontwikkelen en jou kansen geeft jezelf ook te blijven
ontwikkelen.
Vrijheid en zelfstandigheid.
Leuke collega’s die houden van hun vak en een informele werksfeer.
Een hechte club die streeft naar een duurzame relatie.
Mooie, uitdagende en spraakmakende projecten.
Een marktconform salaris.
Een auto van de zaak zodat je zorgeloos overal kunt komen.

Interesse in deze functie? Stuur dan je CV naar Eef van der Linden, manager HRM, via e-mail naar
e.van.der.linden@hvbbouw.nl.

