Vacature Projectbegeleider
B-invented zoekt een fanatieke collega in de rol van Projectbegeleider
Vind jij het leuk om bouwkundige projecten te begeleiden? Heb jij de ambitie om bouwprocessen te
optimaliseren? Wil jij bovendien onderdeel uitmaken van een groep fanatieke bouwverbeteraars?
Dan is B-invented voor jou dé organisatie. Binnen de inspirerende omgeving van Strijp-T in Eindhoven wordt jij elke dag uitgedaagd om projecten neer te zetten waar je trots op bent.
De bouw, elke dag beter. Het kan, als je de bouw niet ziet als een reeks van traditionele handelingen,
maar als een proces dat voortdurend kan worden geoptimaliseerd. B-invented werkt daarvoor nauw
samen met zusterbedrijven B-smart fundering, specialist in de onderbouw en B-happy realisatie,
allround realisator. Samen stemmen we vormgeving, engineering en realisatie op elkaar af, zodat
bouwen altijd maakbaar wordt. We kijken naar het proces. Stemmen onze ideeën af op die van de
opdrachtgever en de partijen die het werk gaan realiseren. Zo garanderen we vooraf dat mensen,
methoden en middelen perfect bij elkaar passen. Het resultaat is een bouwproces dat slimmer, efficiënter én zorgeloos verloopt.
Jij bent in de rol van Projectbegeleider een belangrijke schakel tussen B-invented, B-smart fundering
en B-happy. In dat verband houd je je bezig met:
-

het uitdenken, opzetten en voorbereiden van het project;
het uitzoeken en selecteren van leveranciers en partners;
het plannen, plaatsen en monitoren van de benodigde inkooporders per project;
de communicatie en continue afstemming met de betrokken partijen ook tijdens realisatie.

Werken bij B-invented betekent werken binnen een jong en dynamisch team, in een fijne en fanatieke werkomgeving. Als projectbegeleider lever jij daaraan een belangrijke bijdrage. Bovendien ben jij:
-

enthousiast, energiek en gedreven;
accuraat, flexibel en organisatorisch sterk;
gericht op kwaliteit én procesmatig werken;
een bouwverbeteraar in hart en nieren;
in het bezit van een HBO-diploma of hoger;
ervaren in de rol van projectbegeleider.

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Neem dan contact op met Lucienne
Theunissen op 040 – 780 51 31 of via vacature@b-invented.com.

