VACATURE

COMMERCIEEL PROJECTLEIDER
(M/V) 1,0 FTE

Ben je op zoek naar de volgende stap in projectmanagement? En kun je
de uitdaging van leidinggeven aan? Solliciteer dan naar de vacature van
projectleider. Je bent verantwoordelijk voor de werving, voorbereiding
en realisatie van diverse projecten binnen het brede werkveld van
OHPEN Ingenieurs. Het betreft een stevige en veelzijdige rol waarbij
je als centrale spil fungeert en werkt aan uitdagende projecten voor
interessante opdrachtgevers. Hierbij weet je als geen ander hoe je het
klantvertrouwen kunt winnen en zet je marktsignalen om in concrete
opdrachten. Je bent commercieel ingesteld, denkt in mogelijkheden en
bouwt mee aan het onderscheidend vermogen van OHPEN Ingenieurs.

JE TAKENPAKKET BESTAAT ONDER ANDERE UIT:
• verantwoordelijk voor de verwerving, voorbereiding en realisatie van één of
meerdere projecten;
• opzetten, aansturen en coachen van een projectteam van specialisten;
• voeren van overleg met zowel interne als externe partijen, zodat alle disciplines
binnen het project op elkaar zijn afgestemd;
• verantwoordelijk voor de kwaliteit, budgetbewaking en financiële rapportage;
• herkennen en benutten van commerciële kansen binnen projecten;
• opbouwen en onderhouden van een goed relatienetwerk.

JOUW PROFIEL
• afgeronde technische HBO/WO opleiding;
• 5-10 jaar relevante werkervaring;
• kennis van diverse (geïntegreerde) contractvormen;
• commerciële, verantwoordelijke en proactieve instelling;
• ambitieus, innovatief en communicatief sterk.

SOLLICITEER NU!
Stuur je brief en CV naar
vacatures@ohpen-ingenieurs.nl
Voor meer informatie betreffende deze vacature kun je
contact opnemen met René
Garlich, tel. 06 - 13 13 44 45.

WAT WIJ TE BIEDEN HEBBEN
OHPEN is een onafhankelijk opererend advies- en ingenieursbureau voor de
openbare ruimte. Wij leveren design-, advies en ingenieursdiensten voor de grond,
weg- en waterbouw, milieutechniek en groenvoorzieningen. Wij bieden uitdagende
werkzaamheden voor gerenommeerde opdrachtgevers en veel afwisseling door
diverse projecten. Wij geven medewerkers alle ruimte om zich te ontwikkelen en
ambities te realiseren. Teamwork en topprestaties, daar draait het om bij OHPEN!
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