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Projectleider in de Jachtbouw - Leiden
Inloggen

Introductie
Ben een jij een echte leider die met het team de deadlines weet te halen? Werk jij graag aan de
meest exclusieve interieurprojecten die uitgevoerd zijn in de mooiste materialen? Lees dan
verder en reageer snel op deze mooie baan in de jachtbouw.

Organisatie
Onze opdrachtgever is een snel groeiend interieurbedrijf die zich met name bezig houdt met
zeer exclusieve interieurs en exterieurs voor luxe jachten. Het bedrijf timmert al 15 jaar aan de
weg en zoekt ter uitbreiding van het team nieuwe collega’s. De ambitie om te groeien is groot
te noemen. Ze zijn gevestigd in een ruim pand met een eigen werkplaats van 1500 m2.
Momenteel is het team 30 fte groot met eigen mensen en een flexibele schil van vakkrachten.

Functie
Als Projectleider ben je vanaf het moment van aanvraag tot oplevering verantwoordelijk met
jouw projectteam om het project in kwaliteit en tegen vooraf vastgesteld budget op te leveren.
Jij weet als geen ander je team te stimuleren en te motiveren om het beste uit zich zelf te halen
en tijdig het project af te ronden. Jij bent een kei in het plannen van werkzaamheden en weet
knelpunten snel op te lossen.
Afhankelijk van de omvang en de fase van het project stuur je een team van 5-15 medewerkers
aan. De inbouwwerkzaamheden vinden plaats op de eigen locatie of door derden op de
scheepswerf van de klant
De werkzaamheden:
Technische- en organisatorische voorbereiding van het project
Opzetten gedetailleerde projectplanning
Werkverdeling maken richting de werkvoorbereiders en uitvoerende partijen
Aansturen subcontractors
Signalering van verschuivingen in het werk en deze gelijk bijsturen in de planning
Communicatie naar het projectteam van wat er speelt en eventuele wijzigingen
bespreken

Functie-eisen
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HBO-werk en denk niveau
Je bent sterk in plannen en coördineren
Je communiceert makkelijk op elk niveau
Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring binnen de interieurbouw voor luxe
jachten Heb je ervaring binnen de luxe interieurbouw, maar niet voor jachten? Dan
vragen wij je toch om te solliciteren
Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is belangrijk

Aanbod
Je komt te werken in een familiair bedrijf met korte lijnen en een open communicatie
Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
De mogelijkheid om te werken binnen een creatief team van vakspecialisten die de
meest unieke interieurs maakt
Van elk afgerond project wordt een klein feestje gemaakt
Salaris is afhankelijk van je werkervaring en opleiding

Inlichtingen
Voor meer informatie neem je contact op met Nathalie Bogerd via telefoonnummer 0182 –
555151. Vacaturenummer: 9873.

Sollicitatie
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel? Upload je CV en motivatie,
dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.
Qualified People is al 28 jaar actief op het gebied van arbeidsbemiddeling binnen de branches
Maritiem & Offshore, Energie, Olie & Gas, Industriële Dienstverlening en Civiele Techniek.
Onze expertise ligt met name binnen de vakgebieden werktuigbouwkunde, E&I, civiele
techniek, procestechniek, interieurbouw en HR.
Qualified People stelt haar kandidaten centraal! Alle talentvolle kandidaten krijgen bij ons een
zeer persoonlijke benadering en de aandacht die zij verdienen.
Qualified People is een flexibele organisatie en wil, zeker in tijden als deze, het thuiswerken
stimuleren. Het werken vanuit huis moet uiteraard bij de functie passen en zal niet voor iedere
functie mogelijk zijn. Maar wij willen graag met je meedenken en meewerken aan
mogelijkheden en oplossingen.

Solliciteren
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