Bouwbedrijf Doornenbal zoekt:

Projectleider/Werkvoorbereider (0,8 - 1 FTE)
Sinds 1986 is bouwbedrijf Doornenbal werkzaam in Appelscha en wijde omgeving. Met een team van circa 20
medewerkers realiseren wij de meest uiteenlopende projecten. Van nieuwbouw en projectmatig onderhoud tot
projectontwikkeling of een uitkijktoren! Het bedrijf staat voor kwaliteit in zowel product als proces. De familiaire sfeer
maakt het bedrijf laagdrempelig en betrouwbaar voor medewerkers en opdrachtgevers.

Functieomschrijving:
• je draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering van diverse projecten.
• je bent in staat bouwprojecten gestructureerd voor te bereiden en in uitvoering te brengen.
• je hebt veelvuldig overleg met de medewerkers op de bouwplaats en geeft sturing waar nodig.
• je hebt overleg met opdrachtgevers in de voorbereiding en de uitvoering en neemt hierin een adviserende rol.
• je kunt zowel van tekening als na warme opname een calculatie maken.
• je bent integer en gaat zorgvuldig om met de stakeholders van het bedrijf.
• je functioneert het beste in een platte organisatie met een informele sfeer.

Functie-eisen:
• een afgeronde MBO 4/HBO opleiding op het gebied van bouwkunde én minimaal 5 jaar
werkervaring in de sector.
• kennis van en ervaring met het leiden van projecten in de burgerlijke- en utiliteitbouw.
• kennis van en ervaring met werkvoorbereiding en calculeren.
• affiniteit met de regio is een pré.
• pro-actief en professionele instelling.
• betrouwbaar en klantgericht.
Wij bieden u:
• een dynamische maar tegelijk nuchtere werkomgeving met kundige en toegankelijke vakmensen.
• een contract voor bepaalde tijd, met perspectief op een vaste aanstelling en groeimogelijkheden.
• arbeidsvoorwaarden en salaris conform bouwcao UTA personeel.
• meewerken aan een breed scala van uitdagende projecten.

Meer informatie en solliciteren?
Voor meer informatie over deze functie kunt je contact opnemen met Ron Doornenbal, telefoon: 0516-432009.
jouw motivatie met curriculum vitae kan ja mailen naar ron@bouwbedrijfdoornenbal.nl

