
Wij zoeken een

Bouwprojectmanager, die klaar is voor een nieuwe uitdaging
Jij bent Een bouwprojectmanager, die graag echt interessante projecten tot een succes wil maken.

Jij hebt
HBO- of academisch werk- en denkniveau
Minimaal 5 jaar ervaring met projectsturing in de bouw
De drive om net dat beetje extra te geven en jezelf naar een hoger niveau te brengen.
Een gezonde dosis inzet, doorzettingsvermogen en interesse
Zin om jezelf te ontwikkelen en op een goede manier uit je comfort zone te komen

Dan bieden wij jou
Een leuke baan met volop ontwikkelmogelijkheden waar je zelf een grote mate aan
richting aan kunt geven.
Interessante projecten in verschillende segmenten van de bouw
Een fatsoenlijk salaris met nog fatsoenlijkere secundaire arbeidsvoorwaarden
Markante collega’s, waar je wellicht nog iets van kunt leren.
Voldoende ruimte om ons iets te leren
Studie, opleiding en cursussen om jouw ontwikkeling een boost te geven
Een kleine, platte, informele organisatie met direct contact met jouw collega’s

Wij verwachten van jou
Een gedreven en gepassioneerde werkhouding met oog voor de belangen van de klant.
Flexibiliteit om jezelf te kunnen laten zien op de projecten
Humor, betrokkenheid, doortastendheid en oplossingsgerichtheid
Een professionele en gestructureerde manier van werken

Jij gaat samen met ons
Onze opdrachtgevers ontzorgen
Van onze projecten een succes maken
Jezelf naar een hoger plan brengen in een prettige en professionele werkomgeving
Trots zijn op hetgeen je voor onze klanten hebt kunnen betekenen
Zeker weten, dat je de juiste stap hebt gemaakt.

Interesse? Of nog veel vragen?
Neem contact met ons op. We staan je graag te woord en willen je graag leren kennen.

Bellen (persoonlijk en direct):
Marcel: 06-51550751 | Maarten: 06-24860951

Mailen (iets minder persoonlijk en minder direct)
Marcel: m.quint@synquis.nl | Maarten: m.v.uem@synquis.nl

Mocht je aan willen bellen om te kijken of we thuis zijn? (onze koffie wordt altijd gewaardeerd)
Korte Loostraat 37A, Huissen
Wij gaan hier geen verhaal over ons zelf houden. Dat hebben we namelijk op onze website al gedaan.. Kijk daarom op www.synquis.nl voor meer informatie
over wie we zijn en wat we doen en waar we voor staan. En wie weet wordt jij onze nieuwe collega!


