
Gezocht enthousiaste projectbegeleider! 

 

Ben jij degene die van de eerste opname tot aan de oplevering het project zo begeleid, dat er alleen 

maar lachende gezichten zijn tijdens de oplevering? Dan zijn we op zoek naar jou!  

 

Wat is je rol binnen CNSTRCT? 
Als projectbegeleider binnen CNSTRCT ben jij de spil in het voorbereidings- en uitvoeringsproces. Je 

dagelijkse werkzaamheden bestaan uit een afwisselende combinatie van technische en 

administratieve werkzaamheden. 

 

Vanaf de start van een project ben jij de kartrekker in het uittrekken, bestellen en inkopen van 

materialen en materieel ten behoeve van de uitvoering van projecten. Je draagt zorg voor het maken 

van de juiste tekeningen en details, inclusief het complete beheer van deze informatie. Je assisteert 

bij het maken en controleren van offertes. Je bent het aanspreekpunt voor onze uitvoerders als het 

gaat om  goede en complete uitvoeringsdocumenten. Het aandragen van verbetermogelijkheden en 

out of the box denken is dagelijkse kost. Jij vertegenwoordigt ons binnen verschillende overleggen 

over de voortgang en de uitvoering.  

 

Wie ben je? 

Je bent een enthousiaste doorzetter die met overtuiging projecten aanpakt en al zijn kennis en kunde 

inzet om deze binnen de gestelde criteria uit te voeren. Het meenemen van mensen door alle 

processtappen is iets wat je van nature doet. Je past je gemakkelijk aan in een groep. Je weet 

iedereen continu te enthousiasmeren, wat naar onze mening automatisch zal resulteren in een 

soepel bouwproces met een goede werksfeer. Je neemt vlot nieuwe vakkennis op, lost problemen 

op, analyseert zaken vanuit verschillende perspectieven, durft besluiten te nemen en trekt feiten na. 

 

Samenvattend zoeken we iemand met: 

• een bouwkundige achtergrond met minimaal een afgerond mbo-diploma; 

• aantoonbare werkervaring in de bouw; 

• goede communicatieve vaardigheden;  

• een proactieve, flexibele en gedreven instelling. 

 

Verder is het wenselijk dat je in het bezit bent van een rijbewijs, een geldig VCA-certificaat en 

woonachtig bent in de driehoek Rotterdam – Utrecht – Eindhoven. 

 

Wat kun je van ons verwachten? 

Naast een inspirerende werkplek, gedreven collega’s en uitdagende projecten bij een familiebedrijf 

met Brabantse gezelligheid, kun je rekenen op de volgende zaken als je bij ons komt werken: 

• een marktconform salaris; 

• een leaseauto, laptop en mobiele telefoon; 

• 25 vakantie- en 10 ATV-dagen; 

• een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling; 

• mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen (trainingen, cursussen, enz.) 

 

Heb je vragen over de functie of ons bedrijf dan kun je contact opnemen met Arnold den Haan via 

06-53167437. Je sollicitatie (cv en korte motivatie) kun je richten aan Arnold via adhaan@cnstrct.nl 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


