Projectleider

Wij zoeken
verbinders m/v

Pol Infratechniek BV is een innovatief familiebedrijf dat al meer dan 90 jaar actief is
in Noord- en Midden Nederland. Ons motto is “samen klaren we de klus”. Om aan
de toenemende vraag van opdrachtgevers te kunnen voldoen hebben wij de
volgende vacature:
Projectleider (40 uur)
De projectleider is eindverantwoordelijk voor het technisch en financieel
eindresultaat van de aan hem of haar toegekende projecten. Je zorgt voor de juiste
aansturing van het team en speelt een belangrijke rol in het relatienetwerk.
Verantwoordelijkheden:
-

Realiseren van projecten conform uitgangspunten op het gebied van
tijd, kwaliteit, kosten.
Vanaf de aanvraag tot en met onderhoudstermijn betrokken bij de
projecten.
Coördineren en bewaken van projecten tijdens voorbereiding, uitvoering
en na oplevering conform onze intern afspraken en procedures.
Relatiebeheer van zijn/haar directe opdrachtgevers.
Leiding geven en beoordelen van medewerkers, toeleveranciers en
onderaannemers van de afdeling en op de projecten.
Toezicht naleving van de interne beheerssystemen (ISO, VCA, CKB).
Initieert, hanteert en bevordert het kwaliteits-, arbo-, veiligheids-, en
milieuaspect op de projecten.
Diverse rapportages intern en extern.

Functie-eisen:
-

Minimaal drie jaar ervaring met projectleiding, werkvoorbereiding & calculatie
in de ondergrondse infrastructuren.
Minimaal een technische opleiding op HBO niveau.
Goede leidinggevende-, organisatorische-, contactuele- en rekenkundige
eigenschappen.
Kennis van Arbo- en milieuwetten, regels en voorschriften.
VCA-Vol en evt. BHV

Opmerkingen / aanvullingen:
-

Conformeren aan het beleid en de procedures zoals vastgelegd.
Signaleren en initiëren van verbeteringen in het managementsysteem en
de bedrijfsvoering.
Bijdragen aan een positief imago van het bedrijf.
Deelname aan (telefonische) storingscoördinatiediensten.

Competenties:
-

Communiceert makkelijk, stressbestending, doortastend en besluitvaardig,
pro actief richting bedrijf en opdrachtgever, kwaliteit en veiligheid zijn als
vanzelfsprekend, klantgericht maar wel resultaatgericht samenwerkend
in belang van klant en bedrijf.

Ons aanbod:
-

Beloning conform de cao voor de bouw en infra.
Waar nodig mogelijkheden voor opleidingen, cursussen en trainingen.

Heb jij ambities in de ondergrondse infra, kan je efficiënt en planmatig werken en
hou je van uitdagingen? Dan zoeken wij jou!
Wil je gebruik maken van ons aanbod, stuur dan je cv, eventueel met
motivatiebrief, aan: info@polinfratechniek.nl.
Voor informatie kan er contact opgenomen worden met P. Spoelstra – de Jong
bereikbaar onder ons algemene nummer 058-2848602.

