
GEVRAAGD: 
Projectleider (fulltime)

voor Aannemersbedrijf Haafkes Veldwachter B.V. in Deventer

Wat ga je doen?

Heb jij als projectleider ambitie om door te groeien naar teamleider en wil je graag werkzaam zijn binnen een innovatief 

bouwbedrijf? Bij Haafkes Veldwachter krijg je de kans om, in eerste instantie als projectleider, een belangrijke rol te vervullen binnen 

het projectteam. Je werkt nauw samen met de directie, werkvoorbereiding en uitvoering. Je geeft de dagelijkse leiding aan het uit-

voeringsteam en draagt zorg voor de totale project(bege)leiding van één of meerdere bouwprojecten. Hierbij ligt de nadruk om het 

organiseren van het werk binnen ons team en opsporen en oplossen van problemen die zich voordoen. Onze projecten kenmerken 

zich door een grote afwisseling in aantal, omvang en soort van het bouwproject. Vanaf de initiatieffase tot de 

oplevering wordt de projectleider betrokken bij diverse (bouwteam) projecten. Op termijn kun je doorgroeien naar de rol van team-

leider, waarbij je een aantal directietaken zult krijgen. 

Taken, onder andere:

•	 Leiding geven aan onze projectteams;

•	 Aanspreekpunt voor de opdrachtgever; 

•	 Verzorgen van de complete inkoop voor de projecten;

•	 Financiële en technische projectbewaking;

•	 Verzorgen en bewaken van de planning(en);

•	 Het begeleiden van bouwteam projecten;

•	 Adviseren van de calculator inzake bouwmethode, planning ed.;

•	 Zorg dragen voor nazorg en afwikkeling klachten;

www.haafkesveldwachter.nl

Wij vragen:

•	 Een vooropleiding op HBO niveau;

•	 Ruime ervaring als projectleider in de (klein)bouw;

•	 Aantoonbare leidinggevende capaciteiten. zoals: daadkrachtig en besluitvaardig, prioriteiten kunnen stellen, plannen en 

       organiseren, samenwerken en helder communiceren, motiverend en coachend;

•	 Proactieve en positieve levenshouding;

•	 Cijfermatig en administratief sterk;

•	 Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;

•	 VCA	VOL	certificaat.

Haafkes Veldwachter is onderdeel van Aannemersbedrijf W.J. Haafkes en zonen in Goor en is gevestigd in Deventer met zo’n 20 

vaste	medewerkers	op	de	bouw	en	10	UTA	medewerkers.	Daarnaast	is	er	nog	een	flexibele	schil	van	uitzendkrachten	en	ZZP-ers.	Met	

gemiddeld 8 - 9 miljoen omzet bedient zij de professionele markt.  Haafkes Veldwachter onderscheidt zich al ruim 100 jaar en wordt 

gekenmerkt door een collegiale werksfeer en een informele bedrijfscultuur. Voor enthousiaste kandidaten is dit dé mogelijkheid om 

deel uit te komen maken van een professioneel familiebedrijf waarin aandacht is voor de medewerkers en hun ontwikkeling. 

Wij bieden je de kans om jezelf te ontwikkelen op een belangrijke positie binnen ons bedrijf met uitzicht op een vast dienstverband 

en	een	marktconform	salaris.	Voor	meer	informatie	over	de	vacature	kunt	u	contact	opnemen	met	Peter	Meerman	op	telefoon-

nummer	06-51619384.	Herken	jij	jezelf	in	bovenstaand	profiel,	stuur	dan	je	motivatiebrief	met	cv	naar	m.wiggers@haafkes.nl,	ter	

attentie	van	Mireille	Wiggers.

Wij bieden:


