PROJECTLEIDER REALISATIE
VACATURE VOOR JONG EN OUD

Wie zijn wij?
Samen met onze klanten (projectontwikkelaars, aannemers en overheden) zoekt VanderHelm Bedrijven op het gebied
van onderzoek, advies en realisatie naar praktische oplossingen voor alles wat op en in de bodem van belang is, voor
het ontwikkelen van een duurzame leefomgeving.
VanderHelm is een echt familiebedrijf waar betrokkenheid bij het bedrijf en bij onze collega’s hoog in het vaandel
staat. Onze mensen vormen dan ook het belangrijkste werkkapitaal, want zonder onze mensen staat alles stil. Mensen
een kans geven om zichzelf te ontwikkelen, hun kwaliteiten te benutten en bovenal zorgen dat ze het naar hun zin
hebben; dat zijn onze belangrijkste kernwaarden. Wij zijn met recht trots op onze collega’s en onze collega’s zijn trots
om voor VanderHelm te werken. Vanwege groei en uitbreiding zijn wij op zoek naar een projectleider realisatie.

Wat ga je doen?
In een leuk team werk je samen om projecten binnen de grond-, weg- en waterbouw tot een succes te maken, zodat
onze opdrachtgevers totaal ontzorgd worden en projecten succesvol opgeleverd kunnen worden. Je werkzaamheden
bestaan uit:



Actief volgen marktontwikkelingen;



Opstellen van calculaties en offertes;



Inschrijven op en aannemen van saneringsprojecten en/of civiele werken;



Voorbereiden van projecten en inkopen van materiaal en materieel;



Leiding geven aan en controle op de uitvoering van (grootschalige) projecten;



Onderhouden en adviseren van relaties;



Het afleggen van werkbezoeken;



Houden van (bouw)vergaderingen;



Opstellen termijnen, meer- en minderwerken;



Analyseren resultaten en nacalculaties;



Administratieve afwikkeling uitgevoerde projecten.

Wie ben jij?
Kennis vanuit de branche is natuurlijk gewenst, maar zeker niet essentieel. Onze ervaring leert dat een goede
mentaliteit en een praktische aanpak de basis is. Herken jij je daarnaast in het onderstaande?



Je beschikt over HBO werk- en denkniveau;



Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;



Kennis van de standaard RAW-bepalingen, inclusief UAV en UAV GC;



Je kunt praktische kennis vertalen in je dagelijkse werkzaamheden;



Je bent breed inzetbaar binnen verschillende projecten;



Je kunt acteren op projectleidersniveau;



Je kunt zelfstandig werken, maar ook goed functioneren in teamverband.

Deze vacature is ook geschikt voor een zeer ervaren (senior) projectleider. Werk jij momenteel bij een groot bedrijf,
maar wil je de stap maken naar een kleiner bedrijf, waar professionaliteit en een familiaire sfeer hand in hand gaan,
dan zijn wij op zoek naar jou.

Enthousiast?
Ben jij de projectleider realisatie die ons team wil komen versterken? Tijdens een gesprek maken we graag kennis met
jou en vertellen wij je graag meer over ons en de functie. Stuur jouw sollicitatie met bijgevoegde CV naar
L.vanmontfort@vdhelm.nl. Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met mevrouw L. van Montfort.

