Projectcoördinator Renovatie:
Vanwege onze groei van de afdeling Renovatie zoeken we per direct een collega projectcoördinator!
Streef jij naar verbetering? Word je enthousiast om een renovatieproject van initiatief tot oplevering te
coördineren? Wil je graag alles goed organiseren voor diverse opdrachtgevers en projecten op diverse
locaties binnen Brabant? Dan is deze functie iets voor jou!
Wat ga je doen?
Je bent als Projectcoördinator renovatie de organisator van het project en je neemt de
verantwoordelijkheid voor het tijdig verzorgen van de benodigde projectinformatie en belangen van
opdrachtgever en eigen organisatie. Je gaat nauw samenwerken met enthousiaste collega's /
ketenpartners op de afdeling renovatie, waarbij initiatief en meedenken wordt gewaardeerd.
Je hebt ervaring met:
• Het voorbereiden en organiseren van (bouwkundige) renovatieprojecten;
• Het verzorgen van de projectadministratie.
Wat zoeken we?
• Een organisatietalent met bouwkundig inzicht, die het heerlijk vindt om in een dynamische
omgeving te werken en vanuit zichzelf interesse heeft om processen, systemen, digitale
formulieren enzovoorts slimmer en beter in te richten;
• Een teamplayer die collega's helpt wanneer dat nodig is, maar je bent ook in staat om zelf tijdig
een hulpvraag te stellen;
• Een collega die affiniteit heeft met het opstellen van inkoopcontracten, Lean, werkinstructies,
opstellen V&G plan uitvoeringsfase, aanvragen vergunningen (precario, bouw en sloop),
verzorgen van bouwplaats inrichting, samenstellen warme opnamestaten en het tijdig bestellen
van materialen;
• Een bouwkundige met een afgeronde opleiding bouwkunde en/of voldoende aantoonbare
ervaring/kennis van bouwtechniek.
• Verbeteren als een uitdaging ziet.
Wat bieden we?
Een plezierige functie binnen een familiebedrijf, waarin je wordt uitgedaagd om het maximale uit jezelf te
halen. De ruimte om je binnen een informele professionele werkomgeving te ontplooien en ruimte is
voor persoonlijke aandacht. Natuurlijk word je beloond met een passend pakket arbeidsvoorwaarden.
Vergeet trouwens de Brabantse gezelligheid van de vrijdagmiddagborrel, actieve personeelsvereniging,
Sinterklaasviering, bouwvak BBQ en de kerstborrel niet!!
Interesse?
Verras ons met een sollicitatie waarbij je aangeeft hoe jij invulling zou willen geven aan deze leuke
functie. Stuur je sollicitatie naar Inge van de Sande: ivds@hrson.nl
Meer informatie over de functie kun je krijgen bij Inge van de Sande, bereikbaar via: telefoonnummer
0499 - 483 483 of per email: ivds@hrson.nl

Huybregts Relou BV Postbus 77 • 5690 AB Son • Kanaaldijk Zuid 1 • 5691 NL Son • info@hrson.nl • www.huybregts-relou.nl
T +31 (0)499 483 483 • KvK 17137080 • BTW NL8100.49.740.B01 • IBAN NL88RABO0139905936 • BIC RABONL2U

