Voor onze afdeling Project Management zijn wij per direct op zoek naar een

Assistent Project Manager (m/v)
voor 40 uur per week.
De ideale persoon voldoet aan de volgende functie-eisen:
 Je hebt HBO werk- en denkniveau.
 Ervaring met engineeringsactiviteiten is onontbeerlijk, bij voorkeur met AutoCAD.
 Affiniteit met de meubelindustrie of interieurbouw en ervaring met efficiënte productiemethoden
zijn een pre.
 Je beschikt over goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
 Je bent een resultaatgerichte organisator en communicatief vaardige teamspeler.
 Je kan zowel in hoge mate van zelfstandigheid als in teamverband werken.
Plaats in de organisatie:
 Je rapporteert aan de Project Manager.
Taken en verantwoordelijkheden:
 Je assisteert bij het doelmatig aansturen van één of meerdere projectteams van de toegewezen
projecten binnen de daarvoor overeengekomen projectbudgetten en -specificaties, planning en
kwaliteit.
 Je bent vraagbaak en aanspreekpunt voor jouw project(en).
 Je bent medeverantwoordelijk voor het toegewezen project; voor realiseren van het maximale
resultaat van het projectteam en voor budget-, planning- en kwaliteitsdoelstellingen van het
project.
 Je bent medeverantwoordelijk voor het opstellen, actualiseren, communiceren en bewaken van
het projectplan, de projectplanning, de projectrichtlijnen, de inkoopchecklist en alle overige voor
het realiseren van het project benodigde documenten.
 Je neemt de taken waar van de Project Manager bij zijn afwezigheid en je bent aanspreekpunt
namens Struik & Hamerslag richting opdrachtgever.
 Je bent binnen het projectkader medeverantwoordelijk voor een goede samenwerking tussen
individuele projectmedewerkers; motiveert, stimuleert, coacht en treedt zo nodig corrigerend op.
Belangstelling voor deze uitdagende functie?
Schrijf een beknopte motivatiebrief en stuur die met je CV naar:
Struik & Hamerslag B.V.  Postbus 5727  3290 AA Strijen  t.a.v. Kitty Kuiper
of per e-mail naar kkr@struikinteriors.nl.
Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met
Sjef Laenen of Herko Vermoen, via telefoonnummer 078-6742800.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

