
PROJECTLEIDER
WERKTUIGBOUWKUNDE

EEN GREEP UIT JOUW TAKEN
Het bewaken van de kwaliteit, voortgang en het budget van jouw projecten;
Het realiseren van projecten tegen de gewenste kwaliteit, binnen de afgesproken tijd en
tegen het vastgestelde budget;
Het onderhouden van een goede relatie met je (vaste) klanten en het vaststellen van
projectopdrachten;
Uitbrengen van offertes;
Het zelfstandig of in samenwerking met een engineer uitwerken van technische voorstellen;
Het geven van sturing aan de werkvoorbereider en monteurs in de buitendienst;

SAMEN PLEZIER IN ONS WERK 

Wij geloven in de kracht van samen. Samen met collega’s
bereik je meer. Wij willen anderen inspireren door het
plezier waarmee we ons werk doen. Daarvoor creëren wij de
beste werkomgeving. 

VAKMANSCHAP
De kwaliteit van ons werk staat voor ons voorop. Wij werken
daarom met vakmensen. En dat zie je terug in ons werk:
vakkundig, met oog voor verbetering en vol trots. 

MINDER VERSPILING
Wij werken op een slimme, duurzame manier. We gaan
zuinig om met grondstoffen en hergebruiken materiaal. We
kopen slim in en gaan respectvol om met de tijd van een
ander

EIGENAARSCHAP
Vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid; daarvoor staat
deze kernwaarde bij ons. Vrijheid in het werk, om te leren,
proberen en innoveren. Om zelf te onderzoeken wat het best
werkt. Het vertrouwen dat onze mensen weten wat het best
is. Omdat zij expert zijn in hun vakgebied. En de
verantwoordelijkheid die iedere collega neemt om bij te
dragen aan het eigen succes én dat van collega’s en klanten.

SOLLICITEREN?
Interesse? Stuur dan je cv en motivatie naar
solliciteren@winkelstechniek.nl.  
Heb je nog inhoudelijke vragen over de vacature, dan kun je
contact opnemen met Marlien Nieuwenhuizen, zij is te
bereiken via telefoonnummer 06-10992403.

MEER INFORMATIE OVER DEZE VACATURE VIND JE OP
WWW.WINKELSTECHNIEK.NL

ONZE KERNWAARDEN

Neem jij de leiding over de volledige organisatie van onze revitaliseringsprojecten? Vind jij
het fijn om heel dicht bij de werkvloer te staan en je monteurs zelf in te plannen en
regelmatig te spreken? De projecten die jij met je team uitvoert zijn voornamelijk
revitaliseringsprojecten van kantoorpanden naar appartementen. Als projectleider
organiseer en coördineer je alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor een efficiënte
uitvoering van jouw projecten. Dit doe je door zelfstandig voorstellen uit te werken en deze
te vertalen in de benodigde middelen, materialen en mankracht.
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