
 
 
 

 

Groep INTRO zoekt een PROJECTLEIDER (M/V/X) groen en renovatie  

Regio Aalst – Anderlecht  

Droom je van een job waar je kan meewerken aan een inclusieve samenleving?   
Gaat je hart sneller slaan bij renovatieprojecten en groenonderhoud?  
Wil je mee werken aan de uitbouw van de projecten voor diverse gemeenten, voorzieningen, bedrijven en 
particulieren? Streef je naar persoonlijke ontwikkeling en heb je een passie voor het 
werken met mensen?  
 
Dan ben je voor de job als projectleider binnen Groep INTRO aan het juiste adres!  
 

Takenpakket en verantwoordelijkheden 

Als projectleider heb je de leiding over 2 teams te Aalst en Anderlecht met telkens een 4-tal werkleiders en 20 tot 30 

arbeiders. Samen met je team zorg je ervoor dat de projecten die je in beheer hebt in goede banen worden geleid. 

• Centraal aanspreekpunt voor medewerkers, klanten en leveranciers 

• Dagelijkse organisatie (planning, overleg, controle) van de werking op 2 locaties 

• Bijhouden van projectregistraties  en permanent opvolgen van projectgebonden administratie  

• Adviseren, calculeren en nacalculeren van groen- en renovatieprojecten 

• Je maakt, samen met je team en coördinator, offertes en bestekken op.  

• Werven van nieuwe klanten en onderhouden bestaande relaties.  

PROFIEL 

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.  

• Je hebt ervaring in de groensector; ervaring in de renovatiesector is een pluspunt 

• 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, oplossingsgerichte 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 hebt goede sociale vaardigheden om een team te leiden en je medewerkers 

resultaatsgericht te coachen.   

AANBOD 

• Je werkt in een voltijds contract 

• Verloning volgens barema PC 329 B1A 

• Standplaats te bespreken 

• Open bedrijfscultuur & tijds-en plaatsonafhankelijk werken  

• 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 en een aantrekkelijke verlofregeling: 18 ADV-dagen bovenop jaarlijks verlof 

 

Solliciteren kan tot en met 31/01/2021 met motivatiebrief en CV via mail aan: hendrik.deluca@groepintro.be 

Meer info over deze vacature kan via mail griet.vandeweege@groepintro.be .Vermoedelijke datum van indiensttreding: 

maart 2021.  

Nieuwsgierig om een ploeg aan het werk te zien? Via de link zie je ons aan het werk in een samenwerkingsverband met een 

externe partner  -> https://www.youtube.com/watch?v=r1Rb2m_PpJQ  

De afdeling inclusief 

ondernemen van Groep INTRO 

VZW is een maatwerkbedrijf met 

een 200-tal medewerkers.  

 

'Ontbreek je één of meerdere 
van de  verwachtingen ? Vertel 
ons dan hoe je deze 
vaardigheden zal verwerven.' 
Waag je kans!. 
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