Projectleider Luchttechniek (fulltime)
Ben jij stressbestendig, heb je affiniteit met techniek en ben je in staat een optimale inzet te
realiseren? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Van Bommel Ventilatiewerken is een van de snelst groeiende luchtventilatiebedrijven. Van Bommel
Ventilatiewerken levert de bouwkundige aannemer de volledige luchttechnische installatie van
engineering tot uitvoering/oplevering. Vanwege de groei van het bedrijf zijn wij op zoek naar een
projectleider luchttechniek.
Jouw verantwoordelijkheden:
-

Bewaking van het gehele project (begroting, planning, voortgang)
Inplannen en aansturen van eigen monteurs en onderaannemers
Je neemt deel aan bouwvergaderingen
Tijdig beschikbaar stellen van materialen (in overleg met de inkoop)
Je beheert afspraken met betrekking tot meer- en minderwerk

Wat vragen wij van jou?
-

Oplossingsgerichte denker, stressbestendig en kan zelfstandig werken
Bekend met MS Office
Je bent leergierig, werkt accuraat en bent integer
Assertief, communicatief en gestructureerd
Je hebt een kwaliteits- en klantgerichte instelling
Flexibel in werkuren
Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
Je kunt goed werken met collega’s

Dit mag je van ons verwachten:
-

Concurrerend salaris
Een werkweek van 38 uur
25 vakantiedagen + 12 ADV dagen
Goede pensioenregeling via MN-services
Bij goed functioneren zicht op vast dienstverband
Een no-nonsense werksfeer
Wij vinden zelfontwikkeling belangrijk en bieden daarom verschillende doorgroei- en
cursusmogelijkheden

Sluit jij niet helemaal aan bij dit profiel, maar heb je wel affiniteit met (installatie)techniek en heb je
grote ambities? Neem dan gerust contact op, we bespreken dan graag de (opleidings)mogelijkheden
met je.

Over Van Bommel Ventilatiewerken
Van Bommel Ventilatiewerken is een echt familiebedrijf, dat meer dan 20 jaar geleden werd gestart
door de broers van Bommel. Vanuit Vianen (Utrecht) mogen wij naar de mooiste projecten in Noord,
West en Midden Nederland. Wij zijn een van de snelst groeiende luchttechnische installatiebedrijven
in Nederland en daar zijn we vanzelfsprekend enorm trots op.
Enthousiast over deze vacature?
Reageer dan direct! Je kunt je sollicitatie sturen naar janneke@vanbommelventilatiewerken.nl of
bellen met Janneke Jacobs via 06-82 94 91 17.

Of per post naar:
Marconiweg 2a/b
4131 PD Vianen

