Wij zijn op zoek naar een Assistent

projectleider

Het bedrijf Mullerafbouwgroep is een van de grootste afbouwbedrijven van
Nederlands. Desondanks werken wij in platte organisatie en zijn de
communicatielijnen kort. Wanneer je voor ons bedrijf werkt ben je een teamplayer
en houdt je van samenwerken. Wij zijn een Jong en dynamisch bedrijf en vinden het
belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgt om zichzelf te ontwikkelen en door te
groeien.
Wij zoeken een gedreven collega die denkt in oplossingen en niet in problemen. Wij
vinden je inzet, houding, het feit dat je ‘uit het juiste hout gesneden bent’ en met
plezier je werk doet het belangrijkste.
In de functie van assistent projectleider ben je gedreven om door te groeien naar
een functie projectleider. Je ondersteund de senior projectleider met het maken van
budgetoverzichten, bijwonen van bouwvergaderingen, contractvorming, controle
op de bouwplaats, contoleren en coördineren van werktekenen, maken van V&G
en werkplannen en het maken van planningen. 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
-

Pré is enige ervaring/bekendheid met Metal-stud wanden en plafonds
De wil om te leren en door te groeien
In bezit van rijbewijs B
Sociale vaardigheid
Manager skills
HBO denkniveau
Voorkeur heeft een afgeronde bouwkundige of bedrijfskundige opleiding of
minimaal 2 jaar werkervaring als calculator of werkvoorbereider

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 salaris;

•

Een auto van de zaak

•

Doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie

•

Opleidingen

Nog iets meer over ons bedrijf
Met Mullerafbouwgroep specialiseren wij ons in de gehele binnenafwerking van een
gebouw: plafonds, wanden, cleanrooms, interieur, keukens, wandafwerking en
brandwerende bekledingen.
Onze kernwaarden: Resultaatgerichtheid, communicatie, integriteit en
samenwerken
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

