Vacature Projectleider houtconstructies

Schoonheid. Duurzaamheid. Vakmanschap.
functieprofiel

Projectleider houtconstructies

opleidingsniveau

HBO/TU richting constructies

arbeidsomvang

32 - 40 uur

standplaats

Velp/ Delft

Wil jij het verschil maken? Wil je werken aan het opbouwen van Nederland en
tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen?
Wil je meewerken aan toonaangevende en duurzame projecten zoals Triodos,
Biosintrum, of De Ecologische School? Heb jij passie voor hout en techniek?
Solliciteer dan op deze vacature!
Wat ga jij doen?
Als projectleider ben je betrokken bij verschillende projecten op het gebied van
houtconstructies, duurzaamheid en innovatieve bouwsystemen. In de projecten
heb je een brede rol. Samen met de adviseur werk je aan het verwerven van
opdrachten. Binnen een project pak jij je rol van organisator en coördinator van
de techniek én het proces. Je kunt meepraten met de specialisten over het
berekenen en detailleren van houtconstructies. Je bent oplossingsgericht en kunt
integraal ontwerpen.
Ook krijg je energie van het aansturen van projectteams en het behalen van de
gestelde projectdoelen. Je onderhoudt klantrelaties en weet feilloos te
achterhalen wat er bij de klant leeft.
Daarnaast vind je het leuk om samen te werken in een klein, hecht en divers
team. Met elkaar maak je mooie en haalbare houtconstructies voor onze
klanten.

www.luning.nl

Vacature Projectleider houtconstructies

Zoek jij
• Een baan waarmee je bijdraagt aan een duurzamere wereld
• Een organisatie waar ontwikkeling en innovatie voorop staan
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder medewerkersparticipatie
Heb jij
• Een passie voor samenwerken
• Een hart voor duurzaamheid
• Een gevoel voor ontwerpen
Dan maken wij graag kennis met je! Wil je direct solliciteren? Stuur dan jouw CV
en motivatie naar info@luning.nl.
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met:
Gert-Jan Rozemeijer (026 368 3480 of g.rozemeijer@luning.nl).
Wil je meer weten over Lüning of de projecten waar jij een bijdrage aan kan
leveren? Kijk dan op www.luning.nl.
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