
Gezocht ondernemende projectleider! 

 

Hoe gaaf is het om samen met een enthousiast team uitdagende retailprojecten te realiseren?  

Als projectleider binnen CNSTRCT ben jij verantwoordelijk voor het succesvol managen en leiden van 

projecten. Daarnaast ben jij degene die mensen coacht en helpt groeien. Ook ben je de spil in de 

communicatie met opdrachtgevers, partners en onderaannemers. Kortom, je bent een verbinder en 

werkt graag samen aan duurzame relaties.  

 

Wat is je rol binnen CNSTRCT? 
In de communicatie met onze klanten ben jij vanaf het eerste klantcontact tot aan de oplevering het 

aanspreekpunt. Je communiceert ook met partners, onder- en nevenaannemers, adviseurs en 

andere betrokkenen. Inkoop-, calculatie- en voorbereidingswerkzaamheden ga je niet uit te weg. 

Tijdens dit hele traject hou je de organisatie op de hoogte van de voortgang en bewaak je het meer- 

en minderwerk. Je bent een enthousiaste en flexibele alleskunner die alles in het werk stelt om zijn 

projecten binnen de gestelde tijd, de overeengekomen kwaliteit en het overeengekomen budget te  

realiseren.  

 

Wie ben je? 

Je bent iemand met technische affiniteit die vanuit eigen kracht verschillende projecten kan leiden. 

Je handelt vanuit een standpunt dat je samen meer bereikt dan alleen en bent een aanjager in het 

verbeteren van processen en mensen. Je hebt commerciële kwaliteiten en beschikt over een 

gezonde dosis ondernemerschap. Je denkt in oplossingen en gaat een uitdaging niet uit de weg.   

Wij zoeken de volgende eigenschappen in een projectleider: betrokken, flexibel, open, enthousiast 

en vernieuwend.  

 

Samenvattend zoeken we iemand met: 

• een bouwkundige achtergrond op hbo werk- en denkniveau; 

• aantoonbare werkervaring als projectleider in de technische sector; 

• goede communicatieve vaardigheden en commerciële kwaliteiten; 

• een proactieve en gedreven instelling; 

• kennis van calculaties (maken en beoordelen), inkoop en innovaties (BIM, LEAN, enz.) 

 

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. 


