Wij zijn op zoek naar een

Senior projectleider

In de functie van senior projectleider ben je een van de drijvende krachten van onze
organisatie. Je bent verantwoordelijk voor een omzet van 5 tot 10 miljoen per jaar
verdeeld over diverse projecten met de nadruk op de grotere en complexe Utiliteit
werken. Je bent de spil tussen de opdrachtgever en het projectteam. Daarbij heb je
de verantwoordelijkheid over de planning en het budget en de aansturing van het
gehele projectteam. Samen met het projectteam volg je het gehele werk op van
startgesprek tot oplevering aan de opdrachtgever. Je werkt vanuit kantoor en vanuit
de projecten. Projecten liggen door heel Nederland o.a. te denken aan omgeving:
Rotterdam/Amsterdam/Utrecht/Eindhoven/Maastricht.
Het betreft een fulltime functie.
Functie-eisen
-

Minimaal 5 jaar werkervaring als afbouw projectleider
Pré is ervaring met Metal-stud wanden en plafonds
In bezit van rijbewijs B
Sociale vaardigheden
Manager skills
HBO denkniveau

Dit is wat we jou kunnen bieden:
•

Een leuke afwisselende baan in een informele en dynamische werkomgeving;

•

Een platte organisatie met korte communicatielijnen die volop mogelijkheden
biedt voor zelfstandigheid en initiatief;

•

Een goed, marktconform salaris;

•

Een auto van de zaak

•

Doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie

Dit is wat wij van jou verwachten:
Wij vinden je inzet en houding en het feit dat je “uit het juiste hout gesneden” bent
het belangrijkste.
Dat je met plezier je werk doet, accuraat bent en verantwoordelijkheid durft te
nemen.
Dat je een kartrekker bent

We zoeken een gedreven collega die denkt in oplossingen en niet in problemen.

Nog iets meer over ons bedrijf
De Mullerafbouwgroep is een van de grootste afbouwbedrijven van Nederland.
Met Mullerafbouwgroep specialiseren wij ons in de gehele binnenafwerking van een
gebouw: plafonds, wanden, cleanrooms, interieur, keukens wandafwerking en
brandwerende bekledingen.
Deze vacature is voor ons bedrijfsonderdeel afbouw (MS-wanden en
systeemplafonds)
Onze kernwaarden: Resultaatgerichtheid, communicatie, integriteit en
samenwerken
Wij hechten veel waarde aan kwaliteit en tijdigheid maar ook veelzijdigheid.
Flexibiliteit en innovativiteit spelen een belangrijke rol.
Ons hoofdkantoor is gevestigd in Eindhoven waar op dit moment zo’n kleine 70
medewerkers werkzaam zijn.

Heb je interesse?
Stuur dan je CV met motivatie per mail naar l.mathijsen@mullerafbouwgroep.nl of
per post naar Witbogt 15, 5652 AG Eindhoven.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Chayenne Muller op
telefoonnummer 040- 2925 995 of per mail C.Muller@mullerafbouwgroep.nl

