Van Der Kinderen

Projectleider

Functieomschrijving
Van Der Kinderen werd opgericht in 1898 en is een zusterbedrijf
van PIC Reno-Decor, gespecialiseerd in nieuwbouw,
renovatie- en restauratiewerken in de publieke sector.
Om ons groeiend team te versterken zoeken we een projectleider
voor onze vestiging in Beveren.

Functieomschrijving:
	Je bent verantwoordelijk voor een aantal renovatieprojecten in Vlaanderen.
	Je zorgt voor de feilloze planning, technische voorbereiding en organisatie
van jouw werven.
	Je volgt jouw werven op van opstart tot oplevering.
	Je stuurt zowel je eigen ploegen (25%) als onderaannemers (75%) aan.
	Je coördineert mensen en middelen en bewaakt daarbij de kwaliteit, veiligheid en rendabiliteit.
	Je bezoekt je werven om te waken over de correcte technische uitvoering.
	Je bedenkt samen met jouw teamleden innovatieve oplossingen.
	Je werkt jouw projecten af binnen de afgesproken tijd en budget.
	Je leidt werfvergaderingen, waar je het aanspreekpunt bent voor alle betrokken partijen.

Profiel
	Je bent bij voorkeur industrieel of burgerlijk bouwkundig ingenieur en/of
je kan een aantal jaren ervaring voorleggen.
	Je hebt een sterke affiniteit met de bouw- en renovatiesector.
	Je bent resultaatgericht.
	Je bent communicatief en commercieel genoeg om de noden van de klant te begrijpen.
	Je kan overweg met Office-programma’s.
	Je drukt je vlot uit in het Nederlands, Frans en Engels.
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Persoonsgebonden competenties
	Zelfstandig
	Planmatig
	Analytisch
	Cijfermatig
	Dynamisch
	Punctueel
	Ambitieus

Aanbod
	Een uitdagende en afwisselende functie in een professionele en financieel
gezonde onderneming.
	Een ervaren team met een informele bedrijfscultuur waar je rechtstreeks
rapporteert aan de directie.
	Een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen (maaltijdcheques,
groepsverzekering, bedrijfswagen, laptop, gsm en tablet).
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Functieomschrijving
Plaats tewerkstelling
Van Der Kinderen
Schaarbeekstraat 22 9120 Beveren

Vereiste studies
Master (MA) of gelijkwaardig door ervaring.

Rijbewijs
B

Contract
• Vaste Job
• Contract van onbepaalde duur
• Voltijds
• Dagwerk

Talenkennis
Nederlands (zeer goed)
Frans (goed)
Engels (goed)

Hoe soliciteren?
Via e-mail:
info@vanderkinderen.be
Contact:
HR-verantwoordelijke
Via onze website:
Laat je gegevens achter via ons
contactformulier op onze website
https://pic-renodecor-jobs.be
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