Projectleider
Voor onze klant, een veelzijdige bouwgroep in Vlaanderen, zijn we op zoek naar een Projectleider.

Waarom is deze job iets voor jou ?
•
•
•
•

Je komt terecht binnen een innovatieve bouwgroep met intern veel technische know-how.
Teamspirit, collegialiteit en een open cultuur staan centraal in hun werking.
Je krijgt de kans om je tanden te zetten in grote klasse 8 bouwprojecten en dit in verschillende sectoren.
Je kan rekenen op een interessant verloningspakket verder aangevuld met de nodige extra- legale
voordelen waaronder een mooie firmawagen.

Wat ga je concreet doen ?
Als Projectleider draag je de eindverantwoordelijkheid voor de algemene leiding van een bouwproject (ruwbouw
en afwerking), zowel qua uitvoering als qua budget. Voor de dagdagelijkse operationele uitvoering kan je rekenen
op een enthousiast werfteam.
Als projectleider sta je in voor:
•
Het correct en tijdig volbrengen van de toegewezen projecten in de utiliteitsbouw met budgetten van 10
miljoen euro en meer.
•
De organisatie, planning en coördinatie van een project op gebied van techniek, administratie en budget.
•
Het voeren van onderhandelingen met leveranciers en onderaannemers.
•
Het onderhouden van relaties met de opdrachtgever en andere betrokken partijen.
•
Het controleren en opvolgen van de uitvoering van de werken.
•
Het permanent opvolgen van de werfverantwoordelijken, het ingrijpen bij en bijsturen van technische
problemen.
•
Het regelmatig evalueren en rapporteren inzake vooruitgang van de werken.
•
Stuurt en motiveert het team door het maken van duidelijke afspraken en het uitzetten van praktische
regels
•
Ondersteunt de werfleider(s) in de organisatie van dagdagelijkse activiteiten door het bewaken van
onderlinge samenwerking en communicatie, het stellen van prioriteiten en het toelichten van de
genomen beslissingen

Wie zoeken we ?
•
•

Je hebt een hogere bouwkundige opleiding (bachelor of master bouwkunde of bent evenwaardig door
ervaring)
Idealiter beschik je over minimum 5 jaar relevante werkervaring als projectleider bij een klasse 8
aannemer.

Solliciteren ?
Dit kan makkelijk via het emailadres info@clearskyselection.be of via onze website www.clearskyselection.be
Voor meer info omtrent deze opportuniteit kan je steeds contact opnemen met Koen Van Hoye – zaakvoerder bij
Clear Sky Selection op het telefoonnummer 0499-593046 of via bovenstaand emailadres.
Indien je solliciteert ga je akkoord met de privacy regeling van Clear Sky Selection. https://www.clearskyselection.be/privacy-regeling

