
	
	

Ondernemende Projectleider

ALTIJD AL EIGEN BAAS WILLEN ZIJN? GRIJP NU JE KANS ALS ONDERNEMENDE PROJECTLEIDER

Wij zijn op zoek naar een jonge ondernemer die binnen Aannemersbedrijf Sirre zijn ‘eigen business’ zal

opstarten met het vooruitzicht te participeren in deze BV, uiteraard na bewezen resultaten. Leg jij de lat

hoog voor jezelf, houd je van uitdaging en heb jij een neus voor het organiseren en coördineren van een

project? En weet jij als geen ander de klant tevreden te houden. Dan ben jij de persoon waar wij op zoek

naar zijn.

Met de ambitieuze groeistrategie die de organisatie nastreeft, verwachten wij met jou veel nieuwe

projecten op te gaan pakken. Hieronder een opsomming van enkele verantwoordelijkheden die de

functie met zich meebrengt;

· Jij bent verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het project, vanaf het opstellen van het

projectplan tot en met de overdracht naar de beheerorganisatie en ziet toe op de naleving van de

veiligheid, gezondheid en milieunormen.

· Je bent (mede) verantwoordelijk voor het binnenhalen van nieuwe projecten cq vervolgopdrachten bij

bestaande projecten

· Je draagt zorg voor de budgettering, een adequaat communicatieplan en het verkrijgen van de juiste

resources

· Gedurende de voorbereiding en uitvoering onderhoud je de contacten met de klant en zorg je voor een

hoge mate van tevredenheid over de wijze van de uitvoering en het behaalde resultaat

· Leiding geven aan, toezien op en informeren over de uitvoering van de opdracht gericht op het behalen

van het resultaat volgens de gemaakte afspraken met de opdrachtgever

· Begeleiden, aansturen en evalueren van projectmedewerkers (werkvoorbereider en calculator)

· Opstellen van functionele en technische projectplannen

· Projectbesprekingen houden met klanten

· Bewaken van de (financiële) voortgang van projecten, inclusief de administratieve processen en

voortgangsrapportages

· Ondersteunen bij de totstandkoming van contracten met klanten en leveranciers

Functie-eisen
• HBO werk- en denkniveau

• Technische opleiding

• Minimaal 4 jaar werkervaring, waarvan minimaal 1 jaar in een vergelijkbare functie

• Kennis van projectmanagementmethoden en projectvaardigheden

• Aantoonbare leidinggevende ervaring



	
	
• Goed analytisch vermogen

• Stressbestendig en een teamplayer

• Flexibel en resultaatgericht

• In staat besluitvaardig en als leider op te treden

Wat hebben wij jou te bieden

· Het opzetten en runnen van je eigen business binnen de organisatie

• Een marktconform salaris conform de Bouw cao

• Een auto en mobiele telefoon van de zaak

• Verantwoordelijkheden met bijbehorende bevoegdheden

• Interessante klantomgevingen

• Een informele bedrijfscultuur binnen een ambitieuze organisatie

Sollicitatieprocedure
Denk jij de persoon te zijn waar wij op zoek naar zijn reageer dan snel. Graag je motivatie en CV mailen

naar hr@sirre.nl of bel voor vragen naar Suzanne Danen 06-50598763.

Wij zullen dan binnen 5 werkdagen contact met je opnemen en je wellicht uitnodigen voor een

kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek vertellen we je graag meer over alle mogelijkheden die de

functie te bieden heeft.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld


