W: www.assele.nl
E: info@assele.nl
T: 06-28194080

Functienaam
Fun
ctienaam Projectcoördinator (36 uur)
vacaturenummer: 0816
0816
Functie: Projectcoördinator
De omgeving:

Asselé Consultancy:
Consultancy:

voor de verandering!

De bedrijfseenheid Infraprojecten zorgt voor alle uitbreidingen van het
spoornet, de bouw van nieuwe stations, tunnels en viaducten, en de
vervanging van overwegen. Infraprojecten neemt ook het groot
onderhoud aan het spoornet inclusief de vernieuwing van onder meer
rails, seinen, wissels en bovenleiding voor haar rekening. Daarmee is
Infraprojecten de bouwmanager binnen de organisatie .
De functie:
Jij brengt structuur en orde in de informatiestroom van één of meerdere
stations- of spoorinfraprojecten. Hierbij heb je een coördinerende rol en
ben je de spil en vraagbaak van het project. Je bent verantwoordelijk voor
het document- en informatiebeheer en de voortgangsbewaking van jouw
project of projecten. Dit doe je onder meer door het bijhouden van
managementinformatie en het (mede) opstellen van rapportages.
Daarnaast zorg je voor het opstarten en uitvoeren van de processen en
procedures die binnen een project nodig zijn. Ook versterk je het
projectteam bij het signaleren en analyseren van knelpunten en het
adviseren over mogelijke oplossingen. Hiervoor onderhoud je nauw
contact met interne afdelingen en externe partijen, waaronder
ingenieursbureaus en overheidsorganisaties.
De vereisten:
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Je beschikt over HBO werk- en denkniveau en je hebt ervaring met
projectmatig werken. Je hebt goed ontwikkelde communicatieve
vaardigheden en een oplossingsgerichte instelling. Je bent accuraat,
analytisch ingesteld en jouw organisatorisch vermogen komt tot uiting in
proactief handelen en overzicht. Tot slot kom jij volledig tot je recht in
samenwerking met anderen en weet je als geen ander alle partijen bij het
proces te betrekken.
Arbeidsvoorwaarden:
De organisatie biedt een goed pakket arbeidsvoorwaarden waaronder
keuze voor een goed balans tussen werk en privé,
ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling.
Bijzonderheden:
De standplaats is Utrecht.

Reageren?
Stuur je reactie en actuele c.v. met korte motivatie naar info@assele.nl t.a.v.
mevrouw M. Asselé o.v.v. het desbetreffende vacaturenummer.
Ken je iemand in je netwerk?
Neem ook dan contact op of stuur deze vacature door!

Bij een succesvolle bemiddeling ontvang je een leuke attentie!
Wil je geen vacaturenieuws meer ontvangen? Stuur ons dan een mailbericht
o.v.v. uitschrijven vacaturenieuws.

