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Projectcoördinator/ Calculator GWW en Speel

Branche

Wat ga je doen?

Civiele techniek

Je komt te werken in een enthousiast team van 12 medewerkers op het
Bedrijfsbureau. De diversiteit aan werkzaamheden in deze functie is groot. De ene
keer reken je een werk uit op basis van een bestek of schrijf je een EMVI-plan. De
andere keer vergader je in een bouwteam met de opdrachtgever. Je bewaakt het
proces van aanvraag tot uitvoering en oplevering en fungeert als adviseur richting
de klant en je collega’s. Ongeacht de omvang ben je prima in staat de projecten te
beheersen en overzicht te houden.

Locatie
Venneperweg 905, 2152 MD,
Nieuw-Vennep,
Noord-Holland,
Nederland

Plaatsingsdatum
23 juni 2021

Wat zoeken wij?

Wij zoeken een enthousiaste collega die het leuk vindt om projecten, groot en klein,
te calculeren, voor te bereiden en tot een goed einde te leiden. Je bent goed in het
onderhouden van contacten, zowel intern als extern. Met je onderhandelingsgeest
zorg je voor een kwalitatief hoogwaardige inkoop voor de best mogelijke prijs,
daarnaast ben je creatief in het bedenken van oplossingen voor de vraag van onze
opdrachtgevers. Je bent aanspreekpunt voor de opdrachtgevers en collega’s
gedurende de voorbereidingsfase van projecten en blijft op de hoogte van, en nauw
betrokken bij, projecten tijdens de uitvoering en oplevering. Je bent de verbindende
factor binnen de projecten en de teams. Je bent bezig in een branche waarin veel
ontwikkelingen plaatsvinden. Daarom ben je up-to-date in trends en ontwikkelingen.
Wat verwachten wij van jou?

HBO opleiding richting civiele techniek of werktuigbouwkunde.
Zelfstandig, stressbestendig en resultaatgericht.
Flexibele houding t.a.v. werktijden in drukke perioden.
Een goede en gezonde “handelsgeest”.
Kennis van calculatiesoftware is een pré.
Kennis van RAW en UAV-GC is een pré.
Ervaring met het schrijven van project- en kwaliteitsplannen is een pré.
Goede communicatieve eigenschappen.
Rijbewijs B.
2 tot 6 jaar werkervaring.
Meer weten over deze functie? Mail naar Natasja Schijf / n.schijf@griekspoor.nl.
Herken jij jezelf in onze functie-eisen? Solliciteer direct en laat ons weten waarom jij
degene bent die we zoeken.
Cultuur

Interview met Yannick van Domburg –
Projectcoördinator/Calculator
afdeling
GWW

Griekspoor B.V. Nieuw-Vennep

Topsport in civiele techniek
https://www.griekspoor.nl
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“Het voelt hier meer alsof je met vrienden aan het werk bent dan met collega’s”

Griekspoor B.V. Nieuw-Vennep

Topsport in civiele techniek
https://www.griekspoor.nl

