VACATURE PROJECTBEGELEIDER
Van onderhoud tot restauratie en renovatie: StadsSchilders verstaat de kunst van ambachtelijk
vakmanschap.
Onze schilders beschikken over uitgebreide kennis van (historische) kleuren en materialen. Wij
bieden totaalservice voor schilderwerk, onderhoud en restauratie door het gebruik van
hoogwaardige materialen en grondstoffen.
Erkend vakmanschap, duurzaam advies en goede communicatie, daar staan wij voor!
Wij zijn op zoek naar een projectbegeleider. Een afwisselende baan voor iemand die het overzicht
weet te behouden. Als projectbegeleider speel je een belangrijke rol in iedere fase van het project.
Ben je toe aan een nieuwe uitdaging of een volgende stap in je carrière, dan zoeken wij jou!
Wat ga je doen?
Naast het schilderwerk, omvat de functie van projectbegeleider onder andere de volgende taken:
- Dagelijkse aansturing van de schilders.
- Opnemen van offertes en deze in samenwerking met kantoor uitwerken.
- Contacten onderhouden met de opdrachtgevers.
- Plannen van de werkzaamheden en projecten.
- Inkoop materialen.
Ben jij de vakman die wij zoeken en ben je daarnaast ook leermeester? Word jij blij van een
gevarieerde werkdag? Van onderhoudsschilderwerk tot gedetailleerde restauratie werkzaamheden.
Je werkt graag in teamverband, bent leergierig en behulpzaam. Maar je kan ook heel goed
zelfstandig uit de voeten. Een gedegen schildersopleiding met ruime werkervaring is natuurlijk
prachtig, maar je enthousiasme en uitstraling is minstens zo belangrijk. Samen ervoor gaan, dit is
hoe jij ook bent!
Of het nu gaat om klanten, leveranciers of je collega’s, jij weet hoe je met mensen omgaat en zet je
kwaliteiten in die nodig zijn als projectbegeleider.
Wij bieden je een afwisselende functie binnen een collegiaal team met een prettige werksfeer. Je
krijgt de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en zelfstandig dingen op te pakken.
Kom jij ons team versterken? Reageer dan snel. Je kunt je motivatie en CV sturen naar:
info@stadsschilders.nl.
Ook voor vragen kun je mailen naar dit adres of ons bellen op telefoonnummer 0575 – 200 118.
Zie ook onze website: www.stadsschilders.nl.

