	
  

	
  

In verband met de snelle groei en de toenemende werkzaamheden zijn wij op zoek naar een
enthousiaste Projectleider (fulltime) met ervaring in de bouw en/of onderhoud.
Aannemersbedrijf Sirre is door drie opeenvolgende generaties uitgebouwd tot een eigentijdse,
professionele onderneming. Wij zijn actief in de hele Randstad, zowel op de zakelijke als de particuliere
markt. Of het nu een kantorencomplex van een grote multinational betreft of een eengezinswoning bij
de buren: al onze klanten kunnen rekenen op flexibiliteit en kwaliteit.
Aannemersbedrijf Sirre heeft uiteenlopende opdrachten op het gebied van:
• kleinschalige nieuwbouw;
• verbouw;
• renovatie;
• herinrichting;
• totaalonderhoud
Wij zijn een jong en snel groeiend aannemersbedrijf. Wij hebben een jong team van enthousiaste
medewerkers.
Functieomschrijving
• 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
Arbeidsvoorwaarden
De mogelijkheid mee te bouwen aan een groeiende organisatie en hier zelf in mee te groeien:
• 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
Ben je betrokken, flexibel, loyaal en zie je een toekomst in de bouw zitten? Dan komen we graag met
jou in contact. Stuur je CV met een motivatie naar: hr@sirre.nl
Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

