
 
 

 

 

 

Vacature Aankomend Projectleider  

 

Neston is een middelgroot aannemingsbedrijf welke actief is in de gespecialiseerde aannemerij op het gebied van betonreparatie en 
bescherming. Onze dienstverlening omvat advisering, engineering, uitvoeren van herstelwerkzaamheden evenals preventief- en 
correctief onderhoud aan betonnen constructies in zijn breedste zin. Wij voeren deze werkzaamheden veelal uit in opdracht van vaste 
opdrachtgevers (vastgoedonderhoudsbedrijven, overheden en gemeenten, investeringsmaatschappijen, woningbouwverenigingen etc.) 
waardoor er sprake is van veel stabiliteit en gezonde groeimogelijkheden. Ondanks dat er sprake is van een nagenoeg landelijk 
werkgebied wordt alles vanuit onze vestigingsplaats Nunspeet aangestuurd en gecoördineerd. 

 

Functieomschrijving 

 
Als aankomend projectleider werk je in eerste instantie veelal samen met een ervaren collega en is er 
sprake van veel 1-1 begeleiding. Hierdoor word je bekend met alle facetten behorend bij de functie 
projectleider en ervaar je de veelzijdigheid hiervan. De ervaring die je hiermee opdoet zal leiden tot 
meer zelfstandigheid en onafhankelijkheid in je werkzaamheden. Het volgen van diverse branche 
specifieke opleidingen/cursussen zal ook onderdeel zijn van het ‘traject’ tot de functie zelfstandig 
projectleider.  

 

Werkzaamheden  

• Opnemen, inspecteren en inventariseren van betonnen constructies 
• Opvragen offerten onderaannemers en leveranciers 
• Opstellen meetstaten en calculaties 
• Opstellen offerten en open begrotingen 
• Opstellen werkplannen, projectspecificaties en werkbegrotingen 
• Inkopen benodigd materiaal/materieel 
• Voeren inkoopgesprekken met partners 
• Verzorgen werkvoorbereiding projecten (transport, vergunningen, inzet onderaannemers etc.) 
• Plannen van projecten, medewerkers en onderaannemers 
• Uitvoeren van kwaliteitscontroles op het werk 
• Verzorgen van opleveringen 
• Financiële bewaking van projecten evenals nacalculatie 
• Werkzaamheden op het gebied van kwaliteit en nazorg 

Functie-eisen 

• Een afgeronde HBO of MBO4 opleiding  
• In het bezit rijbewijs B 
• Woonachtig in een straal van 50km rondom Nunspeet 
• Relevante werkervaring heeft een pre 
• Beschikt over goede sociale eigenschappen en is een teamspeler 
• Toont initiatief en neemt graag verantwoordelijkheden 
• Is bereid tot het volgen van opleidingen 

 

 



 
 

 

 

 

Aanbod 

• Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Bouw UTA 
• Salaris op basis van ervarenheid en competenties 
• Auto van de zaak 
• Mogelijkheden om je persoonlijk en/of vakinhoudelijk te ontwikkelen 
• Snelle doorgroeimogelijkheden  
• Veel verantwoordelijkheid  
• Veel zelfstandigheid  

 
Ben je geïnteresseerd geraakt in bovenstaande vacature maar wil je eerst het één en ander 
bespreken alvorens te solliciteren? Neem dan contact met mij op, Thomas Koers, per mail 
thomas@neston.nl  of telefoon 06 – 13455686. Uiteraard ben ik ook bereikbaar via LinkedIn. Ik kom 
graag in contact met jou om het inhoudelijk te bespreken en bij interesse een afspraak te maken ter 
kennismaking. Een afspraak buiten kantoortijden is mogelijk bij ons op kantoor of een locatie bij jou in 
de omgeving. Vanzelfsprekend worden alle contacten discreet behandeld.  

 

Mocht je direct willen solliciteren op deze functie kan dit uiteraard ook en ontvangen wij graag jouw 
sollicitatie voorzien van CV en motivatie op thomas@neston.nl .  
 


