Groep INTRO zoekt een PROJECTLEIDER groen en renovatie
Groep INTRO is een maatwerkbedrijf met een 200-tal medewerkers. Wij zijn een waarden gedreven en inclusief bedrijf waar
medewerkers centraal staan.
Groep INTRO verzorgt onder meer groenonderhoud en renovatieprojecten voor zowel diverse gemeenten als voor
instellingen, bedrijven en particulieren. Wij zijn op zoek naar een projectleider met ervaring in de groensector en/of
renovatiesector, die ervoor zorgt dat de projecten goed verlopen met een kwalitatief eindresultaat en de drive heeft
om het klantendossier van A tot Z in handen te nemen. Samen met je team zorg je ervoor dat de projecten die je in
beheer hebt in goede banen worden geleid.
Als projectleider heb je de leiding over 2 teams te Melle en Temse met telkens een 4-tal werkleiders en 20 tot 30 arbeiders.

Takenpakket en verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adviseren, calculeren en nacalculeren van groen- en renovatieprojecten
Opmaken van offertes en bestekken
Opmaken van werkplanningen
Bijhouden van projectregistraties
Beheer van budgetten en facturatie
Werven van nieuwe klanten
Beheren van bestaande relaties
Aanspreekpunt zijn voor medewerkers, klanten en leveranciers
Coachen en aansturen van je werkleiders
Uitdragen van de visie en missie van de organisatie

PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt ervaring in de groensector; ervaring in de renovatiesector is een pluspunt
Je kan een team leiden
Je hebt ervaring met prijszetting en kan offertes opmaken, ervaring met overheidsopdrachten is een pluspunt
Je bent een ambitieuze en ondernemende persoon en je hebt een constructieve, creatieve ingesteldheid
Je werkt klantgericht en kan vlot vragen van de klant koppelen aan producten en diensten van Groep INTRO
Verantwoordelijkheid opnemen schrikt je niet af en je neemt graag initiatief
Je bent integer, weet van aanpakken en denkt mee met de medewerkers, de klant en de organisatie

AANBOD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je werkt in een voltijds contract
Verloning volgens barema PC 329 B1A
Standplaats te bespreken
De mogelijkheid tot telewerk en flexibele werkuren
Je werkt in een betekenisvol en groeiend bedrijf dat uitdagingen aangaat en de toekomst mee vorm geeft
Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden
Laat je inspireren door een ruim opleidingsaanbod dat aansluit bij je taken en behoeften
Maaltijdcheques
Eindejaarspremie
Een aantrekkelijke verlofregeling: 18 ADV-dagen bovenop jaarlijks verlof

Waag je kans! Groep INTRO waardeert diversiteit, ook in haar personeelsbeleid. Wij selecteren kandidaten op basis van
hun kwaliteiten en vaardigheden. We doen dit ongeacht geslacht, leeftijd, handicap, culturele achtergrond,
nationaliteit of levensbeschouwing.

Solliciteren kan tot en met 23/03/2020 met
motivatiebrief
en
CV
via
mail
aan:
hendrik.deluca@groepintro.be
Meer info over deze vacature kan via mail aan
griet.vandeweege@groepintro.be
www.groepintro.be

