Quik Vacature
Projectleider Geveltechniek
Voor één van onze opdrachtgevers, een ingenieursbureau op het gebied van geveltechniek, zijn
wij op zoek naar een projectleider die ervaring heeft binnen de geveltechniek. Het zowel
nationaals als internationaal opererende ingenieursbureau staat voor de combinatie tussen
creativiteit en technische vakkundige kennis, waaruit verrassende oplossingen worden geboden
binnen het gestelde budget.
Functieomschrijving |
Als projectleider geveltechniek ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van projecten en het
adviseren en begeleiden van opdrachtgevers. Binnen deze functie sta je in contact met
opdrachtgevers en diverse stakeholders en draag je zorg voor zowel de inhoud, als de
coördinatie en de oplevering van projecten. Naast de veelzijdigheid in werkzaamheden, zal je
ook werken aan een grote variëteit in projecten. Je zult dan ook meerdere projecten tegelijkertijd
beheren.
De taken als projectleider variëren van het adviseren en begeleiden van opdrachtgevers bij het
maken van keuzes, tot het ontwerpen, tekenen en berekenen van gevelconcepten, het maken
van constructieve berekeningen en het zelfstandig budgetteren, plannen en uitvoeren van
projecten.
Functie-eisen |
Wij zoeken een kandidaat die:
•
•
•
•
•

minimaal HBO- werk en denkniveau heeft op het gebied van (werktuig)bouwkunde,
civiele techniek of bouwtechniek;
minimaal 2 jaar ervaring heeft met projectmanagement;
kennis heeft met en van geveltechniek;
goede communicatieve vaardigheden bezit in zowel de Nederlandse als Engelse taal;
op de hoogte is van actuele bouwtechnieken als Lean en BIM;

Arbeidsvoorwaarden |
Kandidaten voor deze uitdagende functie kunnen de basis leggen voor hun verdere
ontwikkeling. Deze rol, waarin frequent contact is met allerlei interne en externe partijen en
waarbij volop ruimte is voor eigen initiatieven. Daarnaast biedt deze rol
ontplooiingsmogelijkheden, een uitstekend pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging en herken jij jezelf in bovenstaand functieprofiel, of
ken jij iemand die interesse heeft in een dergelijke functie? Neem dan contact op met ons via
annelies@wearequik.nl of bel naar 06-23660883.
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