Projectleider Bouw en
Infra
Het project loopt op rolletjes door jouw organisatietalent en
verantwoordelijkheidsgevoel. Ook onverwachte situaties heb jij binnen no time
weer in de hand en met plezier maak jij van iedere dag een succes. En onze
opdrachtgevers zijn op zoek naar jou!

Samenvatting
Vacature nummer: PUB202881
Markt: Infrastructuur
Branche: Bouwkunde
Expertisegebied: Bouw & Commissioning
Uren per week: 40
Opleidingsniveau: HBO
Sluitingsdatum: zondag 28 april 2019

De functie
Aan de slag gaan als Projectleider bij Brunel houdt in dat je aan uitdagende
projecten werkt bij toonaangevende klanten. De opdrachten spelen zich af in
alle verschillende hoeken van de bouw en infra, maar zullen altijd aansluiten bij

Voor meer informatie:
https://www.brunel.nl/nl-nl/vacatures/PUB202881

jouw kennis en expertise. Van het begin tot het einde voel jij je verantwoordelijk
en zorg je ervoor dat alles volgens plan verloopt. Het samenwerken met de
projectmedewerkers loopt dan ook als een geoliede machine. In veranderingen
zie jij uitdaging en hierdoor lopen projecten bij jou nagenoeg geen vertraging
op. Dankzij jouw uitgebreide rapportages van het project kunnen anderen leren
van jouw aanpak.
Als Projectleider Bouw en Infra liggen er voor jou veel kansen bij Brunel. Onze
opdrachtgevers zijn altijd op zoek naar ervaren projectmanagers die hun
projecten tot een succes maken. Voor jou blijft het werk uitdagend, omdat
verschillende opdrachten voor de afwisseling zorgen die jij nodig hebt. Na
afloop van een project gaan we samen op zoek naar een passend nieuwe
uitdaging en op die manier blijf je bouwen aan je cv. Naast het delen van jouw
kennis zul je worden verrijkt met die van je collega’s van Brunel, die je ontmoet
tijdens één van de borrels. Ook werk je bij ons aan je eigen ontwikkeling tijdens
het volgen van trainingen, bijvoorbeeld: stap in de spanning of persoonlijk
leiderschap.

Over jou
Als Projectleider Bouw en Infra neem jij de volgende kwaliteiten mee:
Een afgeronde, technische hbo-opleiding
Ervaring binnen de Bouw en Infra
Stressbestendigheid en verantwoordelijkheidsgevoel

Wat wij bieden
Bij Brunel verdien je altijd het salaris dat bij je ervaring past. Naast een goed
inkomen biedt Brunel ook over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Met ons flexibele arbeidsvoorwaardenpakket kies je altijd de voordelen die voor
jou belangrijk zijn. Hierbij kun je denken aan korting op sport en cultuur of op
(zorg)verzekeringen. Bij de overgang naar een nieuw project ben je bij ons altijd
verzekerd van een inkomen, en over de toekomst hoef je je bij ons ook geen
zorgen te maken dankzij onze goede pensioenregeling.

Vragen? Neem contact op
Amber Agterhuis
Consultant
Brunel Netherlands Zwolle
a.agterhuis@brunel.net
+31 38 726 5234
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