PROJECTLEIDER | FULLTIME | MBO | MIDDEN-NEDERLAND
Wil jij als Projectleider de regie over de uitvoering en afronding van keukenprojecten
in heel Nederland en soms ook in België? Komt er een glimlach op jouw gezicht als
alle voorkomende werkzaamheden volgens planning verlopen zodat keukens, van
klein tot heel groot, op tijd worden opgeleverd en dat dan zonder nawerk? Dan ben
ik op zoek naar jou!

Interessant voor jou is:
•
•
•
•
•
•
•
•

De verantwoordelijkheid dat keukens volgens planning worden opgeleverd;
De verantwoordelijkheid dat keukens zonder nawerk worden opgeleverd:
De veelzijdigheid en afwisseling van werk en werkzaamheden;
De variaties en verscheidenheid aan interne – en externe contacten:
Dat jouw werkgebied heel Nederland (en soms ook in België) is;
Dat je gaat werken met de juiste mix van collega’s;
Dat je wordt gestimuleerd om je verder te ontwikkelen;
Dat je komt werken waar je tot bloei kunt komen.

Wat ga je doen
Je bent als Projectleider verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van
projecten. Of het nu om een klein- of groot project gaat, het maakt jou niets uit. Jij
bent vanaf het begin tot aan het opleveren van een project nauw betrokken bij alle
fasen van het project. Je communiceert op aangename manier met je collega’s
maar zeker ook met externe leveranciers. Jij wilt dat alle neuzen dezelfde kant op
staan.
Op locatie bespreek je de voortgang met de uitvoerder, keukenmonteurs en
installateurs zodat de gemaakte planning gevolgd kan worden en de keuken ook
daadwerkelijk volgens planning wordt opgeleverd. Problemen los je vakkundig op.
Samen met de monteurs streef je naar het hoogste haalbare resultaat. Trouwens, je
vindt het zelf ook nog steeds leuk om de monteurs een dag mee te helpen. Als het
nodig is steek je zeker de handen uit de mouwen en help je bijvoorbeeld mee zodat
de opleverdatum wordt gehaald. Je bent verantwoordelijk voor de gestelde
kwaliteitsnormen en veiligheidsnormen. Daarnaast zorg je voor een tijdige invulling
van het narooiwerkzaamheden. In jouw rol lever je een essentiële bijdrage in
klanttevredenheid en ben je in alle voorkomende situaties ambassadeur van Dengo
Keukens & Kasten.
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Heb jij ‘jouw projecten’ goed op orde? Als je dan niet ‘buiten’ bent, geef je op de
standplaats Oosterwolde ondersteuning op de afdeling werkvoorbereiding en in
voorkomende gevallen op de afdeling calculatie. In deze baan werk je heel
zelfstandig binnen een team van de juiste mix van collega’s. Voor de voortgang en
ontwikkeling rapporteert rechtstreeks aan de directeur.

Ben jij dit:
Jij bent op je best als jij ervoor kan zorgen dat projecten volgens, de vooraf
opgestelde planning, worden opgeleverd. Bij onvoorziene tegenvallers kom jij met
praktische oplossingen zodat de einddatum toch wordt behaald. Je bent een kei in
snel handelen, direct regelen en dat doe je dan ook. Je bent oplossings- en
kwaliteitsgericht en je blinkt uit in daadkracht. Je hebt geen last van werkdruk en
houdt ervan om dingen te regelen. Je streeft voor jezelf en zeker ook voor je
collega’s naar een efficiënte manier van werken. Je behoudt overzicht en structuur
waardoor je in staat bent om projecten planmatig aan te pakken. Je denkt in
termen van implementatie. Je ziet er niet tegen op om beslissingen te nemen en
weet prioriteiten te stellen. In houding, gedrag en in communicatie is het met jou
aangenaam werken.
Wij vragen van jou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verantwoordelijke- en zelfstandige werkhouding;
Uitstekende communicatieve vaardigheden;
Inspirerende- en oplossingsgerichte werkwijze;
Planmatige en efficiënte werkwijze
Accurate en nauwkeurige werkwijze;
Affiniteit keukens en/of kasten of interieur;
Flexibele en autonome werkhouding;
MBO niveau, richting Bouwkunde, Interieur en/of Meubilair;
Rijbewijs B.

Wie is de Werkgever:
Dengo Keukens & Kasten bestaat sinds 1959 en heeft een rijke historie. Sinds 2020
maken ze onderdeel uit van de Muller Afbouwgroep waarbij de zelfstandigheid is
behouden. Er worden keukens gemaakt, geleverd en indien gewenst gemonteerd
voor de meest uiteenlopende projecten. Ze onderscheiden onder meer door
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maatwerk in serie. Er heerst een positief mensbeeld die gericht is op samen iets
moois tot stand te brengen. Dengo Keukens & Kasten is een vooruitstrevende
onderneming waar eerlijkheid en respect naar elkaar hoog in het vaandel staan.
Binnen Dengo is er grote mate van vrijheid en zelfstandigheid. Binnen de gehele
onderneming is iedereen gericht op groei en verdere ontwikkeling. Samenwerken
om samen iets moois tot stand te brengen. Er heerst een sfeer waar mensen zich
thuis voelen en met plezier naar hun werk gaan. Dengo betaald een salaris in
overeenstemming met de bijdrage die je aan de onderneming levert. Om jouw werk
goed uit te voeren krijg je een auto tot je beschikking.. De secundaire
arbeidsvoorwaarden worden volgens de geldende Cao nageleefd.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten?
Stuur dan je CV met motivatie per mail naar S.verspeek@mullerafbouwgroep.nl of
per post naar Witbogt 15, 5652 AG Eindhoven.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Stephan Verspeek op
telefoonnummer 040- 2925 995 of per mail s.verspeek@mullerafbouwgroep.nl
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