
 
 
Projectleider Afbouw 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van onze projecten van A 
tot Z, je houdt nauw contact met onze opdrachtgevers en stuurt onze montage 
ploegen aan. 
Wij zijn gevestigd in Nieuw Vennep, ons werkgebied is in de Randstad. 
Tevens draag je bij aan het optimaliseren van de planning, uitvoering, kwaliteit en 
kostenbeheersing. Je geeft leiding aan de uitvoering en werkt nauw samen met de 
afdeling werkvoorbereiding. Je besteed het werk uit aan onderaannemers en regelt 
de opgaves en eindcontroles op het uitgaande meer- en minderwerk.  

Wij zijn een organisatie waar we collegialiteit hoog in het vaandel hebben staan, wij 
streven ernaar om een professionele en gezellige werkomgeving te creëren. 

Je takenpakket bestaat uit: 

• Het managen van het project, zowel planning technisch als  financieel 
• Verantwoordelijkheid voor het aansturen, bijsturen en controleren van de 

monteurs en werkvoorbereiding 
• Het uitbesteden van werk aan onderaannemers inclusief de financiële 

afhandeling 
• Het afhandelen van het meer- en minderwerk met de uitvoerders 
• Contact onderhouden met opdrachtgevers en onderaannemers 
• Het volgen en managen van de planning 
• Signaleren van afwijkingen op het project en adequaat hierop reageren 
• Een positief eindresultaat realiseren zowel voor ons als onze opdrachtgevers 
• Uitvoeren en uitdragen van ons V.G.M. beleid 

Wat wij verwachten van jou: 

• MBO/HBO werk- en denkniveau 
• Ruime ervaring in de afbouwbranche is een pre 
• Een collegiale instelling waarbij je in een hecht team wil samenwerken 
• Kennis van bestek-, kwaliteitseisen en relevante wet- en regelgeving 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
• Rijbewijs B-E 
• VCA Operationeel leidinggevenden 
• Leidinggevende ervaring 

 



 

Wat jij kan verwachten van ons: 

• Uitzicht op vast dienstverband 

• Wij stellen een auto en mobiele telefoon beschikbaar behorende bij je functie 

• Een passend salaris 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens CAO Afbouw 

• 25 vakantiedagen en 10 roostervrije dagen per jaar 

• Werken in een team met ambitie met leuke collega`s 

• Een leuke en gevarieerde baan met veel zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid 
 

Contact; 
Is je interesse gewekt? 
Neem dan graag contact met Paul van der Voort op via tel: 071-3627760 of stuur je 
motivatiebrief met CV naar paul@stammontagebouw.nl 
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


