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Omdat een sterk team innovatieve bouwoplossingen mogelijk maakt, nu en in de toekomst.
Als één sterk bouwtechnologieconcern realiseren we projecten met een uitgesproken innovatief karakter. We bundelen
onze krachten en delen onze expertise. Mensen, bouwmaterialen en machines brengen we op de juiste plaats en op
het juiste moment samen, zo slagen we erin de meest uiteenlopende complexe bouwprojecten tot een goed einde te
brengen: kwaliteit op tijd en tegen de juiste prijs. Een gebouw staat immers niet van de ene dag op de andere: het is
het resultaat van teamwork. Kom ons team versterken!
Úkoly
Ter uitbreiding van onze activiteiten in het havengebied van Antwerpen zijn wij op zoek naar een commercieel
projectleider.
De functie bied jou een grote diversiteit aan werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Om er een aantal op te
noemen:
Dagelijks contact onderhouden met de verschillende havenbedrijven om het opgebouwde netwerk te onderhouden
en uit te breiden.
Zelfstandig offertes opmaken voor de te realiseren bouwwerken. Uiteraard kun je een beroep doen op je collega’s
van de calculatiedienst voor de grotere dossiers.
Zelfstandig onderhandelingen voeren met de (potentiele) opdrachtgevers inzake contract- en prijsvorming, één en
ander in overleg met de regio directie waaraan je tevens rechtstreeks rapporteert.
Na het verwerven van de opdracht begeleid je de uitvoering van de bouw als projectleider en stuur je het team aan.
Uiteraard komt er veel meer bij kijken. Zodoende zullen we zeker een beroep doen op de verschillende competenties
en expertises die bij een projectleider hoort. Of het nu gaat om (people)management, techniek, financiën, kwaliteit,
planning of veiligheid; het komt allemaal aan de orde!
Požadavky
Binnen deze functie krijg je veel verantwoordelijkheden en zelfstandigheid. Daarom is meerdere jaren ervaring als
projectleider op het gebied van utiliteitsbouw noodzakelijk. Verder vinden wij belangrijk:
Master diploma behaald in de bouw (industrieel of burgerlijk ingenieur)
Minimaal 10 jaar ervaring als leidinggevende voor bouwwerken in industriële omgevingen
Goede uitdrukkingsvaardigheden in zowel de Nederlandse als Engelse taal
Relevante kennis over bouwtechnieken, planningsmethoden, financiën, kwaliteit en veiligheid
Een opgebouwd netwerk in de Antwerpse haven is een absolute plus!
Aangezien je werkgebied de Haven van Antwerpen is, ben je bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Antwerpen.
Co nabízíme
Uitdaging… Bijzondere, grote en complexe bouwprojecten, dat is waar STRABAG in excelleert en dat vraagt de nodige
knowhow. Wij investeren in jouw toekomst en het volgen van een opleiding behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast
kun je profiteren van de aanwezige (specialistische) kennis binnen het team, Central Services (Antwerpen) of Zentrale

Technik (Stuttgart); waar dagelijks 900 ingenieurs actief zijn om projecten technisch uit te werken.
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