Projectleider Straal- en Conserveringswerken voor Cuijpers Services BV
Cuijpers Services BV is ontstaan door een samenvoeging van de vroegere
bedrijven Straalbedrijf Gebr. Cuijpers Weert BV, Cuijpers Eurowork BV en
Smeets Straal- en Conserveringswerken Stein BV. Hiermee is Cuijpers
Services sedert 1964 een dienstverlener met circa 250 medewerkers op
het gebied van mobiele en stationaire straal- en conserveringswerkzaamheden, hogedruk-waterreinigen en hogedrukwatersnijden.
Onze klanten bevinden zich in een breed scala van bedrijfstakken, zoals;
petrochemische industrie; weg- en waterbouw; rail- en
spoorwegonderhoud; tanks; pijpleidingen en vloeren. Naast de stationaire werkzaamheden op onze bedrijfslocaties zijn wij
met een modern en zeer specialistisch wagenpark in staat om binnen én buiten Nederland de meest uiteenlopende werken
op klantlocatie uit te voeren.
Voor Cuijpers Services BV afdeling mobiele straal- en conserveringswerken zijn wij per direct op zoek naar een
ervaren

Projectleider straal- en conserveringswerken M/V
met goede communicatieve vaardigheden, energieke en enthousiasmerende werkhouding en die uitdagingen en
hectiek niet uit de weg gaat. In hoofdzaak begeleid je projecten in Nederland en België, maar ook projecten
daarbuiten behoren tot de mogelijkheden.
Algemene Omschrijving
De projectleider geeft leiding aan de medewerkers betrokken bij de projecten en stuurt de bedrijfsvoering hiervan.
Hij begeleidt en coördineert alle projectwerkzaamheden. De projectleider is verantwoordelijk voor het behalen van
het door directie gesteld projectresultaat. Hij neemt beslissingen om die resultaten te behalen en te vergroten.
Je zorgt voor de instandhouding en bevordering van onze klantenportefeuille.
Takenpakket
Commercieel:
• Medeverantwoordelijk voor het bereiken van de gestelde commerciële doelstellingen;
• Uitbouwen en instandhouding van relatiebestand;
• Stuurt actief op het realiseren van de begrote omzet en het begrote projectresultaat.
Op operationeel gebied verantwoordelijk voor de uitvoering van industriële straal- en conserveringsprojecten
en -werken.
• Zorgdragen voor de organisatie van de werken en leidinggeven aan uitvoerders, voormannen en
uitvoerenden;
• Verantwoordelijk voor de communicatie en afstemming van werken met onze opdrachtgevers;
• Verantwoordelijk voor de calculatie en nacalculatie van de uit te voeren projecten;
• Zorgdragen voor de levering van kwalitatief goed werk binnen de gestelde projecttijd;
• Verantwoordelijk voor de totale kwaliteit van en veiligheid op onze projecten
• Beoordeelt meer- en minderwerken en bespreekt deze met de opdrachtgever;
• Neemt deel aan bouw- en projectvergaderingen.
Functieprofiel
Goede communicatieve vaardigheden; energieke enthousiasmerende persoon die van uitdagingen en hectiek
houdt.
Minimaal MBO/HBO werk- en denkniveau door opleiding of werkervaring verkregen in de straal- en conserveer
branche;
In het bezit van VCA-VOL;
Voldoende computervaardigheden;
In het bezit van rijbewijs BE
Wij bieden bij de zwaarte van de functie passende arbeidsvoorwaarden.

Sollicitaties te richten aan:
Cuijpers Services BV
T.a.v.: de heer DMC Linders, Hoofd P&O
Postbus 9, 6170 AA Stein
E-mail: d.linders@cuijpers.nl

