
 

 
 

Wij zijn nog steeds op zoek naar een  

Projectleider 

 

Werken bij Constructabouw betekent werken aan groei en ontwikkeling van een Bouw- en 

aannemingsbedrijf dat werkzaam is op de particuliere en zakelijke markt. Constructabouw heeft zeer 

uiteenlopende unieke projecten gerealiseerd.  

Wij zijn dringend op zoek naar een Projectleider, die ons team komt versterken. Iemand die vol 

enthousiasme mee gaat bouwen aan de groei van Constructabouw.  

Een projectleider is ten eerste verantwoordelijk voor:  

• De realisatie en begeleiding van projecten. In deze rol zorgt hij/zij met name voor een goede 

voorbereiding, uitvoering en aflevering van de projecten.  

•  

De rol van deze projectleider bestaat uit:  

• Het tijdens de opdracht- en uitvoeringsfase uitwerken, voorbereiden en begeleiden van de 

projecten. Het uitvoeren van controles en het verrichten van administratieve en financiële 

handelingen op de projecten. 

• Het bewaken van de (financiële) voortgang tijdens de uitvoering van het werk. 

• Het onderhouden van de contacten met de opdrachtgever(s) gedurende het bouwproces.  

• Het coördineren en bewaken van afspraken en contracten met opdrachtgevers, 

onderaannemers en leveranciers. 

• Het bewaken van de planning om m.b.t. de overall personeelsplanning goed en op tijd te 

kunnen informeren. Op welk project zijn hoeveel fte / uren nodig en wie is het meest geschikt 

voor betreffende werk.   

Wie zoeken wij? 

• Een echte teamplayer die verantwoordelijkheid durft te nemen.  

• Een collega die de verantwoordelijkheid en het enthousiasme in zich heeft om aan de 

toekomst van Constructabouw te bouwen en niet in een omkaderde functie terecht wil 

komen, maar juist grenzen wil verleggen.  

• Een collega die perfect kan communiceren, in woord en geschrift. Of het nu met 

opdrachtgevers of timmermannen is; iedereen kan een goede respons en communicatie 

verwachten.   

• Betrouwbaar en transparant.  

• Doel- en resultaat gericht en denkt liever in oplossingen dan problemen. 

• Verantwoordelijkheidsgevoel en loyaliteit richting Constructabouw staat hoog in het vaandel. 

Wie zijn wij? 

• Het team van Bouwbedrijf Constructabouw te Heerenveen bestaat uit allround vakmensen die 

serieus met hun vak bezig zijn en trots zijn op wat ze bouwen. Momenteel zijn er ca. 30 mensen 

en op kantoor bestaat ons bedrijfsbureau uit 4 fte’s. Kijk op onze website voor onze diversiteit 

aan projecten: www.constructabouw.nl. 

 

Wat kan een projectleider verwachten? 

• Werken bij Constructabouw projectleider betekent werken in een laagdrempelige organisatie 

waar de werksfeer omschreven kan worden als zeer prettig en loyaal.  Kwaliteit van het werk 

en tevredenheid van de klant hebben wij binnen onze organisatie hoog in het vaandel staan. 

Ook staat Constructabouw bekend als zeer betrouwbaar en ook dat is een groot goed. De 

kandidaat gaat deel uit maken van een groeiende organisatie, die volop in ontwikkeling is. Je 

kunt meegroeien en grenzen verleggen.  

 



 

 
 

 

Dit brengt de kandidaat mee? 

• Minimaal HBO niveau. 

• Minimaal 3 jaar werkervaring in de bouw in een soortgelijke functie 

• Bouwkundig en financieel inzicht. 

• Uitstekende beheersing van het officepakket Word, Excel en Outlook.   

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

• Je bent sterk in je communicatie, hebt overtuigingskracht en bent stressbestendig. 

• Goede kennis van de bouw- en regelgeving en het in de praktijk brengen daarvan is een pré. 

• Kennis en ervaring van het Vakware Admicom pakket is een pré. 

Wat bieden wij? 

Een fulltime zeer afwisselende baan met een passend salaris volgens bouw-cao.  

De bouw-cao heeft zeer goede voorwaarden.  

 

Heb je belangstelling?  

Stuur een mail naar martha@constructabouw.nl, of bel met Martha Smit – 06 51694629. 
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