Fried van de Laar Groep in Best is een familiebedrijf met historie in Best en
uitgegroeid tot een onderneming met een landelijke klantenkring van toonaangevende namen. Vooral bekend van mooie retailprojecten, maar wat
veel mensen niet weten, is dat de afdeling Bouw schitterende projecten
gerealiseerd heeft waar ze trots op zijn. Denk hierbij aan Holland Casino,
Makro, Albert Heijn, Shell, Stacey Olie en diverse vastgoedondernemers en
-investeerders. Met bijna 100 collega’s werken zij vanuit een state of the art
kantoor in Best aan de voorbereiding van de mooiste projecten.
Goed gekwalificeerde collega’s, een Brabantse sfeer en de mooie aspecten
van een familiebedrijf (‘we doen het goed en we doen het samen’) zorgen dat
de opdrachtgevers steeds weer terugkomen en Fried van de Laar Groep een
goede en betrouwbare naam in de markt heeft. Gelukkig blijven de schitterende projecten binnen komen. De organisatie groeit op alle fronten. Omdat
de kwaliteit hoog moet blijven en ze mooie projecten willen blijven aannemen,
zoeken we voor Fried van de Laar een uitbreiding van het team in de persoon
van een

PROJECTLEIDER
BOUW

VOORUIT BOUWEN IS OOK JOUW MOTTO

JE FUNCTIE
Als projectleider Bouw bij Fried van de Laar ligt het projectmanagement volledig in jouw handen. Denk hierbij aan financiën, procesvoering én de contractvorming. De projecten zijn erg
uitdagend en afwisselend. De ene week ben je bezig met de renovatie van een kantorencomplex, de week daarna zit je bij Holland Casino aan tafel voor een verbouwing en de week
daarna met een klant voor een compleet nieuw bedrijfspand. In ieder geval ben jij van A tot
Z in de lead en zorg je voor de planning, coördinatie en aansturing van je collega’s binnen het
projectteam. Naast het succesvol afronden van een project, is je doel om een glimlach op het
gezicht van je collega’s, maar ook op die van de opdrachtgevers te toveren. Je zorgt dat ze
verrast worden doordat je de houding hebt van ‘we regelen het voor je’. Hierbij ben je ze nét
iedere keer een stap voor in klantgerichtheid met slimme technische, bouwkundige oplossingen.
JOUW PROFIEL
Je hebt een Mbo/Hbo diploma Bouwkunde. Als Projectleider (of soortgelijke verantwoordelijke rol) heb je zeker 5 jaar ervaring zodat je bij Fried van de Laar een vliegende start kunt
maken. Je bent in staat om tegelijkertijd meerdere projecten te coördineren en opleveren
in verschillende stadia van complexiteit. Je vindt het leuk om je collega’s nog wat kneepjes
van het vak bij te brengen, natuurlijk kun je goed deadlines stellen en prioriteiten bepalen.
De opdrachtgever hoeft nooit achter jou aan te bellen want je bent ze altijd nét een stapje voor.
Je bewaakt de projectplanning in termen van tijd, kosten en inzet van materiaal en mensen.
“Beren op de weg” bestaan niet voor je want je hebt ze al gezien en opgelost voordat ze een
issue zijn.
FRIED VAN DE LAAR…
Is het leukste bouwbedrijf uit de regio. Ambitieus, ze worden gevraagd voor de mooiste projecten. Er wordt hard gewerkt, maar je kent de term; “work hard play hard’. Die is bij de
mensen van Fried van de Laar op het lijf geschreven. Een jong team, jonge directie en zeer
toekomstgericht. Er is veel ruimte voor doorgroei. Fried van de Laar werkt voor de mooiste
merken in Nederland voor opdrachtgevers die net zo ambitieus zijn. Ook zij willen de beste in
hun segment zijn, net als jij in je vak!
REAGEREN?
LINKX begeleidt de werving- en selectieprocedure. Voor vragen kun je bellen met Imke Segers
op 06 – 5136 8465 en natuurlijk kun je ook meteen reageren: imke@linkxhr.nl. Voor meer informatie kun je terecht op www.friedvandelaar.nl
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