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Projectcoördinator 
 

- Onder leiding van de verantwoordelijke business unit manager 

 

Bedrijf 
Verkoelen werkt al vele jaren vanuit een financieel gezonde basis wat ervoor zorgt dat er constant 

kan worden geïnvesteerd in nieuwe renovatie/restauratie projecten of nieuwe werkwijzen, maar ook in 

personeel. De medewerkers voelen zich zeer betrokken bij en gewaardeerd door het bedrijf. Dit uit 

zich in goede ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden.  

 

Functieomschrijving: 
Als Projectcoördinator begeleid je het werk gedurende de uitvoering in bedrijfskundig opzicht. Het 

beheersen van het proces staat hierbij centraal. Dat proces is het renoveren en restaureren van 

woning- en utiliteitsbouw van school, ziekenhuis tot en met monumenten.  

Jij bent van A tot Z betrokken en echt een spin in het web gedurende het gehele proces. Jij zorgt 

onder andere voor de verbinding tussen de klant/bewoners/gebruikers en uiteindelijk de uitvoering en 

oplevering. Tijdens dit proces neem jij ook de klant/bewoners/gebruikers helemaal mee.  

 

Competenties: 

• Een afgeronde HBO opleiding richting Bouwkunde 

• Bij voorkeur 3 jaar relevante werkervaring als bijvoorbeeld werkvoorbereider 

• Sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden 

• Je werkt graag samen in een team  

• Ervaring met of kennis van LEAN is een voordeel 

• Kostenbewust werken 

 

Kernwaarden: 

• Toegewijd en ondernemend. 

• Commercieel, klantgericht en gedreven. 

• Vooruitstrevend en verander gezind. 

• Daadkrachtig. 

• Empathisch. 

 

Verantwoordelijkheden en taken: 

• Het contact onderhouden met de klant en klantadviseurs 

• Het contact onderhouden met het uitvoeringsteam en onderaannemers/leveranciers 

• Voortgangsbewaking 

• Verwerking van projectdocumentatie en materiaalkeuzes 

• De coördinatie tussen de verkoop/calculatie en het uitvoeringsteam 

• Aansturen en uitvoeren van de werkvoorbereiding 

• Afhandeling meer-/minderwerk 

 

Arbeidsvoorwaarden: 

• Je krijgt alle ruimte en vrijheid het beste uit jouw dag te halen 

• Opleidingsmogelijkheden die jouw ontwikkeling in een stroomversnelling brengen 

• Leuke collega’s waar je meerdere keren per jaar mee op uitje gaat 

• Een goed salaris dat in verhouding staat tot jouw kennis en ervaring 

• Goede pensioenvoorzieningen en goede collectieve verzekeringen 


