Vacature 22013

Projectleider
Heyst Schilderwerken/Hoogeweg Schildersbedrijf
Locatie: Hoofddorp
Dienstverband: Fulltime
Functie
In deze afwisselende en veelzijdige functie ga je voor Heyst Schilderwerken en Hoogeweg
Schildersbedrijf de projecten verzorgen voor de opdrachten die zij krijgen.
Je wordt verantwoordelijk voor meerdere projecten en de aansturing hiervan, van het uitwerken van
het projectplan tot de oplevering. Daarnaast zal je, als middelpunt van het project, aanspreekbaar
zijn voor iedereen en goed moeten kunnen samenwerken.
Je begeleidt projectwerkzaamheden en weet de uitvoerende medewerkers te enthousiasmeren en
verantwoordelijk te maken voor de gevraagde resultaten. Je bewaakt de voortgang, kwaliteit, tijd- en
kostenbeding.
De functie is ter uitbreiding van het team. Je krijgt zeer veel vrijheid en flexibiliteit bij het uitvoeren
van je werkzaamheden.
Organisatie
Sinds kort zijn Heyst Schilderwerken en Hoogeweg Schildersbedrijf samen gaan werken vanuit 1
hoofdkantoor in Hoofddorp. In totaal zijn er 28 medewerkers, waarvan er 4 op het hoofdkantoor
werkzaam zijn. De organisatie hecht veel waarde aan kwaliteit, betrouwbaarheid en vakwerk. De
opdrachtgevers zijn met name middelgrote aannemers, VVE’s en particulieren en zitten in de regio
tussen Amsterdam, Hoofddorp en Amstelveen.
Wat ga je doen?
•

Zorgen voor een juiste uitvoering, oplevering en nazorg van projecten.

•

In samenwerking met calculatie/werkvoorbereiding zorgen voor een optimale bezetting
bij de uitvoering van de opdrachten.

•

Je bent verantwoordelijk voor een optimaal resultaat zowel naar de klant als de zorg
voor de eigen medewerkers.

•

Zorgen voor een coachende en stimulerende rol naar je collega’s.
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Waar moet jij aan voldoen?
•

Je hebt ervaring met schilderwerken als Voorman / Calculator / Werkvoorbereider /
Projectleider.

•

Je durft verantwoordelijkheid te nemen en te delen.

•

Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Als persoon ben je sociaal en een aanpakker en heb je een flexibele instelling. Je kan goed
zelfstandig werken, maar vindt het ook leuk om je collega’s waar nodig te ondersteunen. Belangrijk
is ook dat je een gezellige dosis humor meebrengt!
Wat bieden we jou?
•

Een mooi salaris in overleg te bepalen.

•

Je krijgt 25 vakantiedagen en 7 ATV dagen (hiervan zijn een aantal verplichte vrije dagen).

•

Je krijgt een leaseauto, laptop en mobiele telefoon.

•

Veel flexibiliteit en zelfstandigheid.

•

Betrokken organisatie met gemotiveerde collega's.

•

De cao voor het Schilders- Afwerkings- Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijf (SAVG) is
van toepassing.

Hoe is de bedrijfscultuur?
Je komt te werken in een gezellig en betrokken team. Ook is er veel ruimte om met elkaar te
overleggen en samen te werken. Er heerst een gezellige informele en open sfeer op kantoor.
Iedereen is gemotiveerd en zeer behulpzaam naar elkaar.
Is dit wat voor jou?
Als je enthousiast bent geworden over deze functie, kun je voor meer informatie contact opnemen
met Henk Westerduin: h.westerduin@why-search.nl of 06 156 318 04.
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