Projectleider (koel- en vrieshuizenbouw)
De spin in het web die zorgt dat onze bouwprojecten onder alle condities perfect lopen.
Het bedrijf
Onze ambitie? De beste hoogwaardige isolatiebouwer voor geconditioneerde ruimten en
marktleider blijven in de koel- en vrieshuizenbouw in de Benelux.
Werken bij Roma Nederland B.V. betekent onderdeel zijn van een succesvol en financieel zeer
gezond bedrijf in een sociale omgeving met korte lijntjes. Wij zijn al ruim 40 jaar een specialistische
bouwer en leverancier van hoogwaardige geconditioneerde projecten en producten voor de
foodindustrie, distributie en Life Science sector. Voor de realisatie van de projecten en producten
hebben wij alles onder één dak van advies en ontwerp tot oplevering en service. Betrouwbaarheid en
zekerheid van de onderneming, afspraak is afspraak, gedrevenheid, innoveren, klantgerichtheid,
kwaliteit en veiligheid, maar ook ruimte voor gezelligheid en ontspanning kenmerken onze organisatie.
Onze klanten mogen van ons alleen het beste verwachten. We investeren daarom in goede
materialen en medewerkers.

Wie ben jij
Jij kan leiding geven, aansturen en tijdig bijsturen waar nodig. Jij bent sociaal en kan overweg met zowel
werkvoorbereiders, tekenaars, monteurs, nevenaannemers als klanten. Jij weet hoe je kostenbewust
en kwalitatief hoogwaardig te werk gaat. Jij staat communicatief je mannetje en beschikt over
commerciële kwaliteiten. Je bent iemand die planningen kan maken en opvolgen. Jij bent de leider met
oog voor detail. Herken jij jezelf hierin, dan bij jij de leider die wij zoeken.

Om goed te kunnen functioneren binnen deze functie, heb of ben jij:
•
•
•
•
•

Bouwkundig analytisch door opleiding (Bouwkunde MBO/HBO).
Ervaring in projectmanagement in de bouw bij voorgaande functies.
Affiniteit met de sector koel- en vrieshuizenbouw (is een pré).
Beheersing van de Nederlandse en Duitse taal (is een pré).
Sociaal vaardig, ondernemend en iemand die stevig in zijn/haar schoenen staat.

Wat ga je doen
Jij maakt in samenwerking met je Projectteam een planning en werkbegroting voor het betreffende
project. Vervolgens schakel je de buitendienst en waar nodig nevenaannemers in, plan je bouw- en
projectvergaderingen en houd je te allen tijden de (financiële) voortgang in de gaten. Jij bent het
aanspreekpunt, de begin- en eindverantwoordelijke voor jouw projecten. Je rapporteert aan de Manager
Projecten, en/of direct aan de directie.
Verdere taken en verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•
•
•

aansturen (hoofd-) monteurs, calculators, werkvoorbereiders en projectengineers
begeleiding van offertes
adviesvorming voor klantvraagstukken
sparringpartner zijn voor collega's
duidelijke contracten en financiële rapportages
signaleren/verwerken van afwijkingen en initiëren van meerwerken indien nodig
inzicht van integrale projecten

Om goed te kunnen functioneren binnen deze functie, krijg jij:
•
•

•
•

Goede primaire arbeidsvoorwaarden – een goed salaris en bijhorende vakantie- en atvdagen.
Ook erg goede secundaire arbeidsvoorwaarden – o.a. een lucratieve pensioensregeling en
winstuitkeringsregeling, auto, laptop, iPhone en iPad.
Opleidings- en doorgroeimogelijkheden – vooral op eigen initiatief.
Veel vrijheid – en daarmee veel eigen verantwoordelijkheid.

En nu?
Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving en zie je jezelf al werkzaam binnen Roma? Klik dan op
onderstaande button en stuur een mail met jouw motivatie en CV t.a.v. personeelszaken naar
info@romaned.nl of een brief naar Roma Nederland B.V., 4941 VN in Raamsdonksveer.

