PROJECTLEIDER

Eindverantwoordelijk
Ondernemerschap
Optimaliseren

PROFIEL MAAKT PROJECTEN
Maakt Projecten is een jonge organisatie, ontstaan vanuit
één van Nederlands grootste en vooruitstrevende
afbouwbedrijven. Maakt Projecten is een gespecialiseerd
bouwbedrijf voor kantoren en andere bedrijfruimtes. De
belangrijkste kenmerken voor onze organisatie zijn; jong,
dynamisch & professioneel.
Doordat we een jong en nog klein bedrijf zijn met grote
projecten en grote ambities, zijn we op zoek naar
multitalenten die samen met ons de mooiste
bouwprojecten gaan maken.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Eindverantwoordelijk
Vanaf begin tot eind ben jij eindverantwoordelijk voor jouw
projecten. Je draagt zorg voor het project, je collega’s en
onderaannemers. Je controleert de kwaliteit en planning
van een bouw en draagt zorg voor veiligheid en plezier.
Je onderhoudt contacten met opdrachtgevers,
onderaannemers en leveranciers.

KENNIS
✓ Ervaring in vergelijkbare functie
✓ MBO bouwkunde+
✓ Brede kennis van bouw
✓ Rijbewijs B
✓ Uitstekende beheersing NL & EN taal
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VAARDIGHEDEN
• Communiceren
• Flexibiliteit en drukbestendigheid
• Organiserend vermogen
• Luisteren
• Klant- en kwaliteitsgerichtheid
• Financieel bewustzijn
• Proactief

Ondernemerschap

• Anticiperen op problemen

Als projectleider met grote ambities ben je ook
verantwoordelijk voor het binnen halen van nieuwe
projecten. Het aanboren van je eigen netwerk en het
ontwikkelen van nieuwe is dan ook iets waar je je hand
voor omdraait. Zoeken naar kansen om de onderneming
naar grote hoogte te brengen, is iets wat in jouw DNA zit.

• Delegeren

Optimaliseren
Je bent niet bang om knelpunten bloot te leggen en je
stuurt er actief op aan dat deze worden opgelost. Dit
leidt tot het effectief en efficiënt verlopen van de
bouwprojecten. Je gebruikt je sleutelpositie om
processen te verbeteren, zowel op de bouwprojecten als
in de organisatie.

INTERESSE?
Interesse in de functie of wil je een open
solicitatie doen?
Neem dan contact op met Tom Eskes:
Tom.eskes@maakt-projecten.nl
06-213 615 28

