Vacature projectleider

Wij zoeken een projectleider
Werken bij Multical betekent werken bij een toonaangevend, middelgroot ingenieursbureau met 25
gedreven en enthousiaste vakspecialisten. Als projectleider staat je een functie te wachten
boordevol uitdaging en afwisseling.
Zo begeleid je zowel nieuwbouw als renovatieprojecten, ook kan het voorkomen dat je ingezet
wordt op omvangrijke onderhoudsvraagstukken of duurzaamheidsprojecten.
Heb je interesse in integrale technische oplossingen én heb je een duurzaamheidsambitie? Dan kan
je afhankelijk van je ervaring hiervoor ingezet worden. Heb je de ervaring nog niet? Dan bieden we
je de mogelijkheid om in deze richting door te groeien.
Wat wij vragen?
Wij vinden het volgende belangrijk:
▪
▪
▪
▪

Je hebt minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van projectmanagement.
Je hebt ervaring met zowel renovatie als nieuwbouw.
Je beschikt minimaal over een HBO opleiding in de richting van Bouwkunde of
Werktuigbouwkunde.
Je bent communicatief vaardig, leergierig en hebt passie voor techniek.

Wat wij jou bieden?
Bij Multical vinden we het belangrijk dat jij je werk met passie uitvoert. Wij zorgen voor een
inspirerende werkomgeving met gemotiveerde, gedreven en deskundige collega’s. Wij zijn een platte
organisatie met een focus op het leveren van kwaliteit. Wat je nog meer bij ons kan verwachten?
▪
▪
▪

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen met behulp van vakinhoudelijke cursussen.
Ook ondersteunen we je in jouw persoonlijke ontwikkeling.
Verschillende doorgroeimogelijkheden. Zo kan je bijvoorbeeld doorgroeien tot bouwmanager
of adviseur.

Ben jij een leergierig persoon met gevoel voor techniek? En wil jij onderdeel uitmaken van ons team?
Laat deze kans dan niet aan je voorbijgaan en laat vandaag nog jouw gegevens achter. Heb je eerst
nog vragen? Dan kan je mailen naar postbus@multical.nl of bellen op 010 404 63 50.
Ben je enthousiast geworden? Dan gaan we graag het gesprek met je aan.
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