Van Gelder is gespecialiseerd in
het uitvoeren van
infrastructurele projecten.
Vakkundigheid en
betrokkenheid zijn hierbij
kernbegrippen.
Wij bestaan uit diverse
werkmaatschappijen, elk met
een eigen specialisatie. Zo
voeren wij projecten uit op het
gebied van grond-, weg- en
waterbouw maar ook kabel-,
leiding- en montagewerken.
Daarnaast behoren ook
projecten onder en langs het
spoor en de aanleg van dataen communicatienetwerken tot
onze kwaliteiten. Een unieke
mix van kennis en ervaring!
Wij hebben ruim 1000
medewerkers, verdeeld over
verschillende vestigingen in
heel Nederland. Onze
betrokkenheid, flexibiliteit en
regiovestigingen zijn voor een
groeiend aantal klanten dé
reden om te kiezen voor
Van Gelder.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder/W. van den Heuvel & Zoon Infra is op
zoek naar een fulltime

Projectleider Spoor/Civiel
(lightrail)
Rhoon
De functie
In de functie van Projectleider Spoor/Civiel ben je verantwoordelijk voor het op
een veilige en beheerste wijze realiseren van projecten binnen de gestelde
kaders.
Je onderhoudt op een plezierige en zakelijke manier contact met de
opdrachtgever. Je doorgrondt contracten en je kunt je verplaatsen in de
belangen van de klant. Klanttevredenheid staat hoog in ons vaandel.
Je vormt en stuurt projectteams aan om een project te realiseren van
voorbereiding tot nazorg, binnen de gestelde doelen van veiligheid, kwaliteit,
tijd en budget. Je draagt actief bij aan een gezonde veiligheidscultuur. We staan
op trede 4 van de Veiligheidsladder. Een Van Gelder medewerker werkt altijd
Bewust Veilig.
Samengevat ben jij degene die verantwoordelijk is om een optimaal rendement
uit personeel en materieel te behalen t.b.v. een succesvol project naar
tevredenheid van de klant.
Wij vragen
 Een afgeronde HBO opleiding
richting Techniek;
 Werkervaring op het gebied van
Lightrail is een pré;
 Minimaal 3 jaar werkervaring in
een soortgelijke functie binnen de
branche;
 Ervaring met UAV-GC contracten;
 Leidinggeven, ondernemend
vermogen, goede communicatieve
vaardigheden, stressbestendig,
pro actief, flexibel, commercieel
en kostenbewust;
 Bereidheid tot werken in dag-,
nacht- en weekenddiensten tijdens
de uitvoering van de projecten.

Wij bieden
 Een fulltime functie op basis van 40
uur per week;
 De mogelijkheid om jezelf verder te
ontwikkelen en door te groeien
binnen Van Gelder;
 Een plezierige werkomgeving en
een grote mate van zelfstandigheid
in een ambitieus, groeiend bedrijf
met korte communicatielijnen;
 Collegialiteit en samenwerking zijn
belangrijke waarden binnen Van
Gelder;
 Mogelijkheid tot het volgen van
opleidingen en cursussen;
 Bij deze verantwoordelijke functie
hoort uiteraard een prima salaris
afgestemd op kennis, ervaring en
capaciteiten;
 Uitstekende primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Reageren
Spreekt bovenstaande je aan? Solliciteer dan via www.werkenbijvangelder.com
of stuur je CV naar svandenbronk@vangelder.com.

