Trustan Bouw zoekt een:

Projectleider
fulltime dienstverband
Trustan Bouw is ‘de andere aannemer’. De meedenkende bouwer met goede prijs/kwaliteitverhouding, traditioneel
vakmanschap en strak, gedegen projectmanagement. Trustan Bouw is een zelfstandig opererend, modern, flexibel en
transparant bouwbedrijf. We werken met ambachtelijke vaklieden en hebben onze eigen timmerfabriek en zijn daardoor
onafhankelijk van andere partijen en hebben hierdoor volledige controle over de uitvoering van het project. Trustan Bouw
focust zich op middelgrote tot grote projecten in de randstad. Zowel voor particuliere als voor zakelijke klanten renoveren
wij voornamelijk woningen, appartementen, bedrijfs- en horecaruimtes. Vanwege het toenemende aantal projecten, heeft
onze jonge afdeling werkvoorbereiding meer werk dan ze aankan. Wij hebben zodoende versterking nodig! Wij bieden je
veel uitdaging bij een leuk en dynamisch bedrijf dat unieke projecten uitvoert.
WIE ZOEKEN WIJ?
Een zeer gedreven, ondernemend en toegankelijk persoon. De projectleider is verantwoordelijk voor het realiseren van
projecten binnen vooropgesteld budget en binnen de overeengekomen tijd. Er wordt voornamelijk gedacht in
mogelijkheden en oplossingen. Je weet iedereen te motiveren hieraan hun bijdrage te leveren. Je houdt je bezig met
werkvoorbereiding, planning, inkoop, financiën, aansturing vaklieden, onderaannemers en relatiebeheer.
FUNCTIE-EISEN
•

Afgeronde opleiding HBO-Bouwkunde

•

Aantoonbare ervaring als projectleider in een soortgelijke omgeving

•

Uitstekende communicatieve vaardigheden richting klanten/onderaannemers/leveranciers

•

Ervaring met het verzorgen van financiële projectrapportages/projectplanningen

•

Goede kennis van en ervaring met Microsoft Office

•

Sociaal, resultaatgericht, gestructureerd, stressbestendig en technisch onderlegd

•

Woonachtig in de driehoek Amsterdam/Utrecht/Almere

ARBEIDSVOORWAARDEN
•

Conform CAO Bouw & UTA

•

Leaseauto conform functie

WERKOMGEVING
Trustan Bouw heeft 8 projectleiders en werkt met 125 ambachtelijke vaklieden. Trustan Bouw is een zorgzame werkgever
met oog voor iedereen en een platte organisatiestructuur. Stuk voor stuk steekt iedereen de handen uit de mouwen. De
sfeer vinden wij belangrijk, en zien graag dat onze mensen positief en blij in het leven staan. Samen knallen en vooral ook
lachen en gezelligheid.
JE SOLLICITATIE
Stuur jouw curriculum vitae met motivatie per e-mail naar personeelszaken@trustanbouw.nl. Indien je meer informatie over de
vacature wilt, kun je een e-mail sturen naar hetzelfde e-mailadres.

TRUSTANBOUW

