ERVAREN PROJECTLEIDER
In verband met uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij per direct op zoek naar een ervaren
Projectleider.
FUNCTIE
Om beter en sneller in te kunnen spelen op de wensen van onze opdrachtgever werken wij met
zelfsturende teams. Deze werkwijze vraagt veel eigen inbreng en autonomie van onze medewerkers.
Tevreden medewerkers die met passie willen werken is onze kracht. Wij geloven dat deze werkwijze
en specialisatie het beste in onze medewerkers naar boven brengt. De diversiteit aan werken die
voorbij komen maken dat je zeer flexibel inzetbaar moet kunnen zijn en open staat om verschillende
collega’s te ondersteunen qua kennis en ervaring wanneer dit nodig is. Als ervaren projectleider ben
je verantwoordelijk voor het behalen van de vooraf gestelde doelen. Je houdt je bezig met de project
coördinatie, je zorgt voor een goede overall planning en je bent in staat om onderaannemers en
leveranciers te selecteren en te contracteren. Je geeft leiding aan het project team en je onderhoud
de contacten met alle overige partijen. Gedurende het project bewaak je non-stop de kwaliteit en
voortgang. Je kunt projecten van begin tot eind financieel begeleiden en uiteraard ben je het
aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Je voelt goed aan wat onze opdrachtgever belangrijk vind en
je hebt een scherp oog voor het signaleren van kansen.
JOUW PROFIEL
Voor de functie zoeken wij een kandidaat op HBO of TU- niveau met minimaal 10 jaar relevante
werkervaring binnen een bouwbedrijf. Aantoonbare ervaring met Design & Build projecten en
bouwteams is een pré. Je hebt ervaring met grote complexe Woningbouw of
Utiliteitsbouwprojecten. Je kan samenwerken en collega’s inspireren waardoor bedrijfsprocessen
continu verbeterd kunnen worden. Het is belangrijk dat je proactief bent, communicatief sterk en dat
je oog hebt voor detail. Je kan goed plannen en organiseren en straalt een natuurlijke senioriteit uit
die ook in je werkwijze naar voren komt.
WIJ BIEDEN
Naast een marktconforme beloning willen wij onze medewerkers blijven inspireren en bieden wij een
uitdagende en informele werkomgeving met kansen op een verdere ontwikkeling. Als je aan de slag
gaat bij ons dan verbind je jezelf aan een organisatie waarbij kwaliteit van leven en werken in een
prettige omgeving voorop staan. Naast onze passie voor bouwen en ontwikkelen hebben we de
ambitie om elkaar te inspireren, te prikkelen en continu te verbeteren. De salarisindicatie is
afhankelijk van je werkervaring.
INTERESSE?

Spreekt dit je aan en ben je er van overtuigd dat je de juiste persoon bent om ons te komen
versterken? Stuur dan je CV met een motivatie naar vacature@remmersbouwgroep.nl t.a.v. afdeling
HR, onder vermelding van de vacature ‘Ervaren Projectleider’.

