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VACATURE PROJECTLEIDER CV & SANITAIR

Vacature projectleider CV & sanitair
Onze afdeling centrale verwarming & sanitair is op zoek naar een extra collega
ter versterking van het team van projectleiders. Ben jij de georganiseerde
duizendpoot die wij zoeken? Lees dan snel verder!

Wat ga je doen?
Als projectleider ben jij het eerste aanspreekpunt voor de klant inzake zijn installatie
centrale verwarming & sanitair op de werf:
Je maakt de planning op voor verschillende ploegen.
Je staat in voor de bestellingen van het materiaal en zorgt voor een gestroomlijnd
verloop op de werf.
Je zorgt voor een vlot contact met de klant.
Je houdt het budget in de gaten: de ﬁnanciële eindverantwoordelijkheid van de
werf valt onder jouw hoede.

Wie ben jij?
Je hebt al ervaring als projectleider en kijkt uit naar een nieuwe uitdaging.
Je beschikt over de nodige materiaalkennis omtrent centrale verwarming en sanitair.
Jouw zin voor proactiviteit en gedrevenheid typeren je.
Ook jij vindt dat kwaliteit altijd primeert!

Een technisch diploma is een troef maar geen vereiste: wij houden vooral rekening
met kennis, ervaring en... passie voor het vak!

Waar zorgen wij voor?
Techbox staat voor een ambitieuze werkomgeving binnen een groeiend maar stabiel
techboxbe6025.webhosting.be/nl/vacatures/vacatures/vacatures-projectleider/vacature-projectleider-centrale-verwarming-sanitair
bedrijf.
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Verwacht je aan een open communicatie en no-nonsensementaliteit.
Je krijgt heel wat autonomie en wij kijken alvast uit naar jouw initiatieven en
proactieve voorstellen en ideeën.Jouw motivatie en werkspirit vertalen we graag in
een samenwerking op basis van een contract van onbepaalde duur, met een
aantrekkelijk loon en extralegale voordelen.
Is deze vacature je op het lijf geschreven? Solliciteer dan snel via onderstaand
formulier.
Heb je nog vragen over deze vacature projectleider centrale verwarming & sanitair?
Neem dan gerust contact op met Ilse Vannieuwenhuyse op 056 36 21 55. Zij
beantwoordt graag jouw vragen!
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