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Projectleider.
Vloertechniek bv – Vlaardingen
Wie zijn wij:
Vloertechniek realiseert projecten in de betonbouw.
Ons bedrijf is gevestigd in Vlaardingen.
Wij zijn al ruim 45 jaar gespecialiseerd in het storten en afwerken van vloeren.
Vloertechniek bouwt in opdracht van klanten mee aan diverse projecten,
voornamelijk gericht op utiliteitsbouw en infrastructurele werken in Nederland.
Als Projectleider bij Vloertechniek ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van
projecten op meerdere bouwplaatsen.

Wat zijn jouw werkzaamheden / verantwoordelijkheden:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Het startgesprek voeren bij nieuwe projecten.
Nieuwe en bestaande projecten voorbereiden in samenspraak met de afdeling
werkvoorbereiding / planning.
Contact houden met de opdrachtgever op de bouwplaats gedurende het
project.
Afspraken maken met leveranciers / onderaannemers.
Onze stortploegen informeren en aansturen betreffende de uitvoering van de
werkzaamheden op locatie.
Afdeling werkvoorbereiding / planning op de hoogte houden van de voortgang
van de projecten.
Zorg dragen voor de oplevering van de vloeren.
Wat zoeken wij in jou:

‐
‐
‐

K.V.K NR. 24228012
A&O 08-264299-4

Geen 7 tot 4 mentaliteit, doorzettingsvermogen, ambitie, mensen motiveren en
gestructureerd werken.
Betrokken bij de voorbereiding en in staat pragmatisch aan te sturen.
Het werk is pas klaar als de dagelijkse planning behaald is en de
voorbereidingen voor het werk de dag erna zijn getroffen.

ING: REK NR. 68.90.14.163
IBAN: NL13INGB0689014163

G: REK NR. 99.60.94.776
IBAN: NL21INGB0996094776

BIC: INGBNL2A
BTW. NR. NL006089926B01

Voor al onze transakties met uitsluiting van andere Voorwaarden gelden onze onder akte-nummer 50/2010 bij de Rechtbank te Rotterdam gedeponeerde
Algemene Voorwaarden. Deze kunt u raadplegen op onze website www.vloertechniek.nl onder “info”.
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De planning is essentieel daarom is het belangrijk dat er goed
gecommuniceerd wordt tussen planning en uitvoerder(s).
Organisatorisch en communicatief sterk.
Verantwoording daar waar nodig en zorgt dat jouw projecten soepel blijven
verlopen en succesvol worden opgeleverd.
VCA Basis / Vol
Kennis met betonwerken (aantoonbare werkervaring)
Waar kun je op bouwen:

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Uitstekend salaris met daarbij behorende secundaire arbeidsvoorwaarden
Goede pensioenregeling.
Flexibele werktijden en mogelijkheid om deels thuis te werken.
Soort dienstverband: Voltijds
Auto van de zaak
Cursussen en/of opleidingen, veelal betaald door werkgever
Gezellige personeelsfeestjes.

Herken jij je in bovenstaande vacature?, dan nodigen wij je graag uit voor een
gesprek.
Je kunt contact opnemen met Johan van Zanten 010-4451170 of
Johanz@vloertechniek.nl
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