Esbihuis B.V. is een prefab houtskeletbouw onderneming in Vroomshoop, die zich bezighoudt met
het bouwen van luxe vrijstaande woningen, optoppingen, kinderdagverblijven, recreatieparken en
het toeleveren en plaatsen van houtskeletbouw elementen aan andere aannemers in heel Nederland.
Wij zijn een zelfstandige onderneming, met ca. 40 medewerkers en naast onze bouwploegen en
tekenaars/ontwerpers hebben we een geautomatiseerde fabriek voor de productie van houtskeletbouw wanden, vloeren en daken. Klantgerichtheid, kwaliteitsbesef en respect voor de ander staan
hoog in het vaandel.

Wij zoeken op korte termijn een:

m/v - fulltime

Projectleider

Taken U maakt deel uit van een dynamisch team, begeleidt meerdere projecten van bestek
bespreking t/m oplevering, onderhandelt met leveranciers en onderaannemers, stuurt meerdere bouwploegen aan, belegt bouwvergaderingen op de bouwlocatie, overlegt intern over tekendetailleringen, overlegt met de chef fabriek over de te produceren HSB elementen. U houdt goed
overzicht op budget, planning en nacalculatie.
Profiel

U beschikt over een HBO-opleiding of -denkniveau en heeft ruime ervaring als projectleider in de bouw. U werkt accuraat en oplossingsgericht, zowel zelfstandig als in teamverband.
U heeft ervaring in het calculeren van projecten en enige kennis van 3-D tekenen. U kunt goed
plannen, heeft geen 8 tot 5 mentaliteit en beschikt over leidinggevende capaciteiten.

Aanbod Esbihuis verwacht de komende twee tot drie jaar te groeien. Er is sprake van een
prettige werksfeer met korte communicatielijnen en afwisselend werk. Het salaris is in overeenstemming met uw ervaring en de zwaarte van de functie. Het volgen van gerichte cursussen behoort
tot de mogelijkheden.
Sollicitatie Een schriftelijke sollicitatie met uitgebreide c.v. kunt u richten aan onderstaand
adres of mailen naar info@esbihuis.nl. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de
heer M.J. Petter tel. 0546-643907
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