croes

Bouwtechnisch Ingenieursbureau

Bouwkundige/Aankomend projectleider
Ons Bureau

Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau is met ruim 40 medewerkers al meer dan 65 jaar een
betrouwbare partner voor alle mogelijke bouwkundige en/of constructieve vraagstukken. Door ons
flexibel en resultaatgericht op te stellen en gebruik te maken van een integrale ontwerpbenadering en de
modernste modelleertechnieken en VR hebben wij voor een breed scala aan opdrachtgevers een
duidelijke meerwaarde. Als familiebedrijf vinden wij klantrelaties en werkplezier minstens zo belangrijk
als winstoptimalisatie.
Voor meer informatie kijk op onze website www.croes.nl.

De Functie

Voor onze groeiende afdeling bouwkunde zijn wij op zoek naar een nieuwe bouwkundige / aankomend
projectleider.
Naast de bijdrage van vakinhoudelijke kennis speel je als aankomend projectleider een cruciale rol in de
voorbereiding en realisatie van diverse projecten en ben je op zoek naar uitdaging. Je weet deze
projecten tegelijkertijd analytisch te benaderen en integraal aan te sturen vanaf de initiatiefase, via
ontwerp en bouwvoorbereiding, tot en met de realisatie. Je werkt nauw samen met betrokken partijen
zoals opdrachtgevers, aannemers, adviseurs en overheid. Daarnaast werk je intern goed samen met de
collega's van Croes.
Je hebt aandacht voor kwaliteit, efficiency en de financiële aspecten van de projecten en de mensen met
wie je samenwerkt. Je hebt voldoende kennis in huis om ook inhoudelijk te participeren binnen het
project.

Jouw Profiel

HTS of TU werk- en denkniveau op bouwkundig gebied, dan wel een aantoonbaar vergelijkbaar niveau
verkregen middels ervaring.
Passie voor bouwkunde.
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als bouwkundige is essentieel en ervaring als assistent
projectleider is een pre.
Goede kennis van de huidige wet- en regelgeving.
Voldoende kennis van bouwtechnieken en uitvoeringsmethoden, budgetbewaking en productkennis.
Leidinggevende en organisatorische capaciteiten en een commerciële, relatie- én resultaatgerichte
werkinstelling.
Een proactieve, enthousiaste, empathische en zelfstandige werkhouding.

Het Aanbod

Wij bieden een afwisselende baan met veel werkplezier voor 32-40 uur per week in een informele,
professionele bedrijfscultuur met leuke collega’s.
Daarbij bieden wij een passend salaris alsmede goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Interesse? Kom kennismaken en mail zo spoedig mogelijk je motivatiebrief inclusief cv naar
Marijke Peters (mp@croes.nl).

