VACATURE PROJECTLEIDER CIVIELE
TECHNIEK
Jij bent een ambitieuze projectleider en wil jouw collega’s aansturen
tijdens civiel technische projecten. Wij zijn een deskundig
ingenieursbureau dat het net even anders wil doen dan de rest. Passen
wij bij elkaar, denk je?

Lange Kleiweg 62m
2288 GK Rijswijk
070 330 66 34
info@proinfra.nl
KvK Haaglanden 60089598
BTW NL8537.61.097.B01
NL 78 ABNA 0407 2568 57
www.proinfra.nl

Word jij enthousiast van werkzaamheden die binnen de aangegeven tijd worden voltooid? Ben jij de
aangewezen persoon waar opdrachtgevers en collega’s terecht kunnen met civiel technische vraagstukken?
Ben jij de persoon die de verschillende processen binnen een project goed inzichtelijk heeft? In dat geval
zouden we graag een keer kennis met jou willen maken.

DE WERKZAAMHEDEN BESTAAN UIT
Het begeleiden en aansturen van tekenaars/ontwerpers en werkvoorbereiders;
Het prioriteren van werkzaamheden en deadlines;
Het plannen van projecten;
Het schrijven van offertes;
Het adviseren van andere projectleiders;
Het bewaken van de GROTIK-aspecten.
COMPETENTIES
Communicatie;
Ambitie;
Proactief;
Zelfkennis;
Humor;
Karakter;

-

Lef;
Creativiteit;
Inlevingsvermogen;
Eerlijk;
Betrouwbaar.

DAARNAAST ZOU HET FANTASTISCH ZIJN ALS JE IN HET BEZIT BENT VAN
Hbo-diploma Civiele Techniek;
IPMA-certificaat;
Een aantal jaar ervaring in een gelijkwaardige functie binnen de GWW-sector;
Kennis over de ontwikkelingen in het vakgebied;
Kennis en ervaring met SE;
Kennis en ervaring met risicomanagement;
Kennis en ervaring met het opstellen van geïntegreerde contracten.
WAT WIJ BIEDEN
Wij bieden je een werkplek bij ons op kantoor in Rijswijk. Ons team bestaat uit jonge, dynamische personen die
willen ontwikkelen. Binnen ons team staat gezelligheid, eerlijkheid en respect hoog in het vaandel. Wij bieden je een
goed salaris en vullen deze maandelijkse beloning aan met leuke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Pas jij binnen ons profiel en ben je geïnteresseerd in een functie bij Pro Infra?
Mail of upload jouw motivatie, waarin je aangeeft waarom jij binnen ons team
past. Wij nemen dan contact op met jou voor een kennismakingsgesprek.

Het beste resultaat door goede samenwerking

