Vacature Multidisciplinair Projectleider m/v

Locatie:
Regio Rotterdam l Amersfoort l Opheusden
Contract:
1 jaar contract waarna onbepaalde tijd
CAO:
CAO bouw
Klant:
Aannemer
Bijzonderheden:
sociaal familiebedrijf met 400+ medewerkers,
aandacht voor innovatie, opleiding & training en sfeer.

Multidisciplinaire, geïntegreerde projecten. Daar houden we ons
Waterkwaliteit & installaties mee bezig. Onze focus ligt hierbij op
afvalwaterzuiveringen, drinkwaterpompstations, gemalen, persleidingen en
vergistings- en composteringsinstallaties. Om steeds te komen tot het beste
ontwerp, een strakke planning en een soepele uitvoering, hebben we vier
disciplines verenigd onder één dak. Als specialisten op het gebied van beton,
infra, werktuigbouwkunde én procestechnologie zijn we gewend om nauw
samen te werken. Met elkaar. Met onze opdrachtgevers en andere
samenwerkingspartners.
Samen met de clusters Waterveiligheid & constructies en Haven & industrie
vormen we de afdeling Civiel en hebben we alle kennis in huis op het gebied
van ontwerpen en bouwen.
We zoeken een verbindende projectleider die uitdagingen niet uit de weg gaat.
Mét ervaring in integrale en multidisciplinaire projecten op het gebied van
drinkwater, oppervlakte- en afvalwater.
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Wat ga je doen?

De taken en verantwoordelijkheden bestaan onder meer uit:
•

Bepalen en opzetten projectstructuren

•

Controleren en goedkeuren projectplannen

•

Selecteren, leidinggeven en motiveren van de verschillende project/tenderteams

•

Beheersen processen binnen de diverse contractvormen

•

Bewaken van budget en planning en hierop acteren

•

Beheersen inkoopmanagement

•

Oog voor raakvlakken tussen disciplines en het managen hiervan

•

Beheersing risicomanagement

•

Beheersing financieel management en het opstellen van periodieke
rapportages

•

Naleven van VCA-, ARBO- en milieueisen en voorschriften

•

Actief toepassen van het MZS-kwaliteitssysteem

Je werkomgeving
We realiseren complete renovatie- en nieuwbouwprojecten, van ontwerp en
engineering tot en met realisatie, beheer en onderhoud. We doen dit in
opdracht van waterschappen en drinkwaterbedrijven, en ook steeds meer voor
de industrie. Je komt te werken op onze projectlocaties in de regio Zuid &
Noord Holland. Vanuit een vast team werk je in deze regio aan onze mooie
projecten. Je werkt samen met enthousiaste en ervaren collega’s, maar je hebt
ook veel contact met opdrachtgevers, leveranciers en andere betrokkenen. De
sfeer is open en informeel en er is altijd ruimte om even te sparren en van
gedachten te wisselen. Samen uitdagingen aangaan, daar krijgen wij energie
van!
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Je profiel
Je beschikt over een afgeronde technische opleiding op minimaal hbo niveau
aangevuld met relevante cursussen. Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in een
soortgelijke functie en ervaring met geïntegreerde contractvormen en
multidisciplinaire projecten. Je beschikt over aantoonbare leidinggevende
capaciteiten en hebt gevoel voor de belangen van onze opdrachtgevers.

Typisch jij
Je bent in staat om projectteams aan te sturen en te leiden met oog voor de
projectdoelstellingen. Hierin neem je je verantwoordelijkheid en toon je
eigenaarschap voor beslissingen, acties en resultaten. Je bent een kartrekker en
vindt het prettig een bijdrage te leveren aan een gezamenlijk resultaat. Er
wordt een beroep gedaan op je plannings- en organisatievaardigheden, dus die
moeten uitstekend zijn. Ook beschik je over een uitstekend constructief inzicht
en een goede markt- en productkennis en ben je in staat om in processen en
structuren te denken waardoor je kritische factoren in een projecten
onderscheidt en bewaakt.

Je kansen
Past deze functie bij jou? Dan bieden wij je graag een uitdagende functie aan,
waarin je kunt meegroeien met onze ambities. Omdat we samen met jou de
toekomst in willen, verdien je een goed salaris en heb je volop doorleer- en
groeimogelijkheden. Verder krijg je jaarlijks 40 vakantiedagen (op basis van
fulltime) en kun je gebruik maken van diverse persoonsgebonden
verzekeringen. En natuurlijk krijg je er een enthousiast team met leuke
collega’s bij!

Geïnteresseerd?
Stuur uw CV met 2 referenties met uw wensen naar info@klick-interim of bel
met Marja Padberg 06-10985160 wanneer er nog vragen zijn.
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