(JUNIOR) PROJECTLEIDER
Ben jij onze nieuwe “spin in het web”?
In deze functie ben jij verantwoordelijk voor een project vanaf het eerste contact met de klant
(calculatie) tot en met de oplevering en nazorg. De klanten zijn zowel particulier als zakelijk, van
verbouwingen tot nieuwbouw (villa’s, appartementen, patiowoningen e.d.).
Je werkzaamheden zijn hierdoor zeer veelzijdig. Van het opnemen en calculeren van een werk,
verzorgen van vergunningen, inkopen van materialen en onderaannemers, zorgen voor- en bewaken
van de projectplanning, het coördineren van het ontwerp, aansturen van de uitvoering, bijwonen
en/of voorzitten van bouwvergaderingen, tot en met het opleveren.
Wat biedt Hartman Bouwbedrijf:
• Toonaangevende projecten met veel verantwoordelijkheid en vrijheid
• Een uitdagende baan binnen een hechte informele organisatie met doorgroei mogelijkheden
• Een baan waarbij technische en organisatorische werkzaamheden worden afgewisseld met
commerciële en contractuele verantwoordelijkheden
• Inspraak in de verbeterprocessen gerelateerd aan de bedrijfsmodernisering
• Arbeidsvoorwaarden volgens de UTA-cao
Wat vraagt Hartman Bouwbedrijf:
• Een afgeronde HBO opleiding bouwkunde (of vergelijkbaar) / minimaal 5 jaar ervaring in een
soortgelijke functie
• Fulltime inzetbaar gebaseerd op een bouwmentaliteit met bijbehorende werktijden
• Nauwkeurigheid en analytisch denkvermogen
• Planmatig kunnen werken en stressbestendigheid
• Ervaring met eigentijdse bouwsoftware pakketten, Microsoft Office en Autocad
• Goede communicatieve kwaliteiten en gevoel voor commercie
• Enthousiasme en doorzettingsvermogen

Bedrijfsprofiel
Hartman bouwbedrijf B.V. is een zelfstandig, traditioneel en stabiel familiebedrijf dat wordt
gekenmerkt door een platte en informele organisatiestructuur. De projecten worden veelal
gerealiseerd in Zuidoost-Brabant samen met een hecht team bestaande uit vakbekwame collega’s,
aangevuld met vaste onderaannemers. Hartman Bouwbedrijf staat voor perfectie, afspraken op
basis van vertrouwen, zorgeloze bouwtijd en een oplevering met een glimlach.

Enthousiast?
Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar info@hartmanbouwbedrijf.nl. Heeft u inhoudelijke vragen,
dan kunt u mailen of telefonisch contact opnemen met Wim Hartman 0493-691593.
Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Hartman bouwbedrijf “zeggen wat je doet, en doen wat je zegt”

