Projectleider:
Ben je op zoek naar een uitdagende baan als projectleider bij een bouwbedrijf met als werkterrein regio
Den Bosch/Utrecht? Ben je woonachtig tussen deze twee regio's? Dan ben jij misschien wel degene die
we zoeken!
Als projectleider ben jij verantwoordelijk voor de inkoop, voorbereiding, uitvoering en nazorg van
meerdere nieuwbouw- en renovatieprojecten bij Huybregts Relou. Je onderhoudt de contacten met alle
betrokkenen in- en extern, stuurt en motiveert alle betrokken medewerkers. De jaarlijkse doelstellingen
bewaak en prognosticeer je.
Huybregts Relou vindt klanten, maar ook de klanten van onze klanten enorm belangrijk. Deze klanten
bevinden zich regio Eindhoven met steeds meer uitbreiding richting Den Bosch en Utrecht. Vanwege
deze werkgebied uitbreiding zijn wij op zoek naar een nieuwe collega.
Als onderdeel van VB Groep hebben we de kernwaarden solide, duurzaam en partnerschap hoog in het
vaandel staan. Op onze website leggen we deze kernwaarden verder uit. We streven bedrijfsmatig naar
een zeer hoge klanttevredenheid. Daarom zijn we op zoek naar een projectleider die niet alleen ervoor
zorgt dat de klant wordt geholpen, door hem/haar te ontzorgen, maar ook onze klant weet te verrassen
op een creatieve en innovatieve manier. Solide, Duurzaam en Partnerschap zijn de kernwaarden van
ons familiebedrijf.
Wie zoeken we?
Iemand met een relevante ervaring in het uitvoeringstraject en calculaties. Je bent een inspirerende
leider/coach op HBO (of gelijkwaardig) niveau en iemand met aantoonbare ervaring in deze functie.
Ervaring met het verduurzamen/transformeren van bestaand vastgoed is hierbij een pré. Iemand die
ervaring heeft in het werken met klanten, jij stelt de klant écht centraal. Iemand die naast zijn
vakinhoudelijke vaardigheden, zoals hierboven genoemd, ook goede communicatieve vaardigheden en
soft-skills heeft. Iemand die aantoonbare ervaring heeft met automatisering in het bouwproces. Een
enthousiaste gedreven teamplayer, die graag onderdeel wil zijn van een lerende organisatie met een
flexibele instelling. Woonachtig rondom Den Bosch.
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 dan met een sollicitatie waarbij je aangeeft hoe jij invulling zou willen geven aan deze leuke
functie. Stuur je sollicitatie naar Inge van de Sande (P&O): ivds@hrson.nl
Meer informatie over deze functie kun je krijgen bij Jurgen van de Ven, Hoofd Productie, bereikbaar via
telefoonnummer 0499 - 483 483.

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

