Interkeramiek
Wij zijn ruim 25 jaar actief als leverancier en verwerker voor bouwbedrijven van wand- en vloertegels binnen
nieuwbouwprojecten. Door persoonlijke begeleiding vanuit onze twee vestigingen met showrooms ontzorgen
wij onze professionele afnemers in het bouwproces.
Binnen onze organisatie is een goede sfeer waar samenwerking van groot belang is. Als team streven wij naar
kwaliteit en succes waarbij je zeker zelfstandig kunt werken.
Om ons team verder te versterken zijn wij opzoek naar een

projectcoördinator.

Als projectcoördinator/projectbegeleider vervul je een brede functie binnen onze organisatie. Geen dag is
hetzelfde! Dagelijks houd jij je bezig met nieuwe, grote of kleine projecten op gebied van tegels en
bouwkundige werkzaamheden. Je bent mede verantwoordelijk voor de calculatie, de planning, het logistieke
en financiële traject. Je hebt intensief contact met projectleiders, uitvoerders en de tegelzetter.
Een kleine greep uit jouw dagelijkse werkzaamheden:
 Op basis van bestekken en tekeningen het calculeren van woningbouw projecten
 Het verzorgen van financiële overzichten
 Het formeren van tegelverwerkingshandleidingen
 Het plannen en begeleiden van projecten, inclusief voorbereiding inkoop en de nazorg
 Het contracteren en begeleiden van tegelzetters
Wat kan je van ons verwachten:
 We werken in een klein team waarin je veel vrijheden, maar ook verantwoordelijkheden hebt
 We zijn een platte, informele organisatie met korte lijnen
 We bieden je de ruimte om jezelf te ontwikkelen
 We bieden je een marktconform salaris op basis van het Hibin CAO
Om in aanmerking te komen voor deze functie dien je te voldoen aan de volgende functie-eisen:
 Je bent een teamplayer met minimaal MBO (bouwkunde) werk en denkniveau
 Fulltime inzetbaarheid
 Je bent analytisch, accuraat, klantgericht en discreet, stressbestendig en kunt goed planmatig werken
 Ervaring met Autocad is noodzakelijk en Visoft is een pre
 Technisch inzicht en ervaring op het gebied van tegels is een pre
 Goede beheersing van Word en Excel

Sollicitatieprocedure
Heb je interesse? Neem dan direct contact met ons op. Je kan ons bereiken via de email:
D.Verweij@interkeramiek.nl

