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Wegens uitbreiding in Oud-Gastel zoeken wij een

Projectleider
Functieomschrijving

In deze functie ben je zowel operationeel - als financieel eindverantwoordelijke voor 

de aan jouw toegewezen projecten. Je werkt nauw samen met Commercie, Calculatie, 

Werkvoorbereiding, Productie en Montage, kortom alles wat nodig is voor het succesvol 

realiseren van het project waarbij de tevredenheid van onze klanten centraal staat.  

Als Projectleider ben je onder meer verantwoordelijk voor;

• Voorcontrole op het werk en het verkrijgen van de definitieve maatvoeringen.

• Organiseren, voorbereiden en controleren van de werkzaamheden.

• Overleg met de opdrachtgever en bijwonen van bouwvergaderingen.

• Specificeren, coördineren en controleren van de inkoopbehoefte bij derden in 

overleg met inkoop.

• Bewaken en controleren van het budget en het bepalen en vastleggen van meer - 

en minder werk.

• Plannen, coördineren en administreren van montage en bewaking budget.

Wat vragen wij van jou?

Een echte people manager en een pionier, iemand die weet te bouwen en het team 

waarmee hij samenwerkt naar een hoger niveau weet te brengen. Een HBO werk en 

denk niveau liefst een HBO bouwkunde -, WTB of vergelijkbare opleiding en/of een ruime 

ervaring als projectleider in de bouw. Een aanpakker die uitdaging ziet in wijzigingen en 

snel schakelt in een dynamische omgeving, daarnaast ben je bouwkundig onderlegd.

Herken jij je ook in onderstaande competenties?
Sterk in organiseren, resultaatgericht, besluitvaardig, oplossingsgericht, stressbestendig, 

pragmatisch en communicatief sterk.

Wat bieden wij?

Een intressante zelfstandige functie bij een stabiel bedrijf dat nog steeds volop 
in ontwikkeling is. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, inclusief een 
bedrijfsauto en smartphone.

Meer info & solliciteren

Stuur je sollicitatie met cv en motivatie naar:
Goemaat t.a.v. Jolanda Hasselmeijer
jolanda@goemaat.nl. Neon 11, 4751 XA 
Oud-Gastel  • Tel. 0165 322 262

Goemaat is een gezond groeiend familie- 
bedrijf met korte lijnen en een platte 
structuur. Het bedrijf is in 1987 opgericht 
en is gespecialiseerd in het produceren, 
leveren en monteren van alle soorten glas 
en, kunststof - en aluminium kozijnen. In-
middels zijn er 3 vestigingen, Goedereede, 
Oud-Gastel en Goes. Hier werken in totaal 
65 mensen.

KUNSTSTOF • ALUMINIUM • GLAS


