VACATURE PROJECTLEIDER

`Hoeveel verantwoording durf jij aan?`
Durf jij net als wij, nieuwe stappen te zetten, baanbrekend aan de slag te zijn, de wereld te
ontdekken en jezelf uit te dagen? Reageer dan op onderstaande vacature en overtuig ons juist niet
voor het bekende te durven kiezen.
Wie zijn wij?
Knoop b.v. in Tynaarlo (Dr.) is een internationaal georiënteerd en duurzaam bedrijf, dat al jaren
prachtige natuur- en waterbouw-, bagger- en zonneparkprojecten in Nederland uitvoert. Daarnaast
ontwikkelt, bouwt en verkoopt Knoop b.v. onder de naam Waterking b.v. (dochterbedrijf ) amfibische machines wereldwijd.
Binnen Knoop b.v. zijn we op zoek naar een:
Ervaren projectleider aannemerij waterbouw (0.8-1.0 FTE)
Als projectleider val je rechtstreeks onder de Operationeel Bedrijfsleider en adviseer en ondersteun
je deze waar nodig. Je bent in deze functie verantwoordelijk voor de begeleiding en uitvoering van
projecten op het gebied van natuur- en waterbouw, baggerwerken en het aanbrengen van ankersystemen ten behoeve van aanleg van zonneparken. Kortom; een brede, leuke en uitdagende
functie, waarbij je met een eigen team, je eigen afdeling vorm geeft. Uiteraard maak je gebruik van
de aanwezige expertise binnen Knoop b.v.
Waar ben je onder andere verantwoordelijk voor?
• Het schrijven van plannen van aanpak
• Het voorbereiden en begeleiden van uitvoerende projecten
• Het schrijven en toezicht houden op RAW en UAV-GC bestekken
• Het voeren van een correcte projectadministratie
• De in- en externe communicatie
• Overige werkzaamheden

Wat zien we graag in jou terug?
• Je bent zeer nauwkeurig
• Je bent communicatief en tekstueel sterk in met name Nederlands, Duits is een pré
• Je bent informeel en herkent je in het `wij` gevoel
• Je hebt kennis van RAW bestekken/ UAV-GC contracten
• Je hebt ervaring en affiniteit met projecten gericht op natuurbeheer- en waterbouw
• Je stelt je flexibel op
• Je beschikt over HBO werk- en denkniveau en een relevante opleiding
• Je denkt creatief mee om de beste oplossing te bieden aan onze opdrachtgever
Wat bieden we jou?
• Onderdeel uitmaken van een innovatief, duurzaam en
internationaal georiënteerd bedrijf
• Het `wij` gevoel
• De mogelijkheid jezelf nog verder te ontwikkelen
• Je wordt ingeschaald conform CAO Groen Grond Infra
Hoe gaan we verder?
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, of de procedure, kun je contact opnemen
met Henk Zantinge van `Het Zicht` Loopbaanadvies & Mobiliteit, telefoonnummer; 06-40952052,
of via; info@hetzicht.nl. De procedure loopt tot de meest geschikte kandidaat gevonden is.
Wil je graag meer informatie over het bedrijf, de werkzaamheden en projecten?
Wees vooral nieuwsgierig en kijk op: www.knoopbv.nl

Met passie ontwikkelen wij, geven we advies en voeren we uit
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