Project Coördinator (junior)
Nebest is een onafhankelijk ingenieurs-/adviesbureau, gespecialiseerd in inspectie, technisch advies en
projectmanagement op het gebied van bouwkundige, civiele, werktuigbouwkundige en elektrotechnische
projecten. Wij concentreren ons op het beheer & onderhoud van natte en droge infrastructuur en wegen.
Daarnaast is Nebest continu bezig met ontwikkeling van nieuwe, geavanceerde onderzoeksmethoden ter
ondersteuning van deze werkzaamheden.
Doel van de functie:
De Project Coördinator is mede verantwoordelijk voor de afdeling Projectmanagement, waar
medewerkers van Nebest (in dienst of ingehuurd) op regiebasis werkzaamheden uitvoeren voor onze
opdrachtgevers. Het doel is resultaten te behalen, de klant tevreden te houden, uitdagende projecten voor
Nebest te realiseren en nieuwe talenten te rekruteren voor Nebest.
Functie-inhoud:
Hij/zij is verantwoordelijk voor het verzorgen van gehele projecten, van aanvraag tot tevredenheid van de
klant, en heeft als taken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Werven en selecteren van vaste medewerkers en inhuur van flexibele medewerkers
Matchen van kandidaten op projecten van klanten en interne afdelingen
Mede verantwoordelijk voor het aannamebeleid van Nebest
Beheer bestaande klanten en opdrachten
Acquisitie van nieuwe klanten en opdrachten
Acquisitie plegen voor overige diensten Nebest
Volgen van en inschrijven op aanbestedingen
Samenwerken met collega-ingenieursbureaus

De werkzaamheden worden in nauw overleg uitgevoerd met je twee collega Project Coördinatoren, de
Projectmanagement Assistente en de verschillende Lijnmanagers.
Wij vragen:
•
•
•

•
•
•

MBO / HBO werk- en denkniveau
Schoolverlater tot enkele jaren commerciële ervaring (beide mogelijk)
Ervaring in commercie en affiniteit met techniek, of
Ervaring met techniek en affiniteit met commercie, of
Ervaring in uitzenden of detacheren is een pré
Samenwerkings- en klantgericht met een proactieve houding
Stressbestendigheid, een flexibele houding en oog voor het grotere geheel
Goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal, zowel woord als geschrift

Wij nodigen zowel ervaren als minder ervaren kandidaten uit om te solliciteren. Als je een commerciële
drive hebt en goed bent in het inschatten / beoordelen van mensen, ben je ook van harte welkom. De
mogelijkheid om de benodigde vaardigheden te leren is namelijk altijd aanwezig.
Wij bieden een marktconform salaris en uitstekende secundaire voorwaarden. Een auto, mobiele telefoon
en laptop behoren tot de mogelijkheden evenals collectieve regelingen, een studieregeling etc. Daarnaast
bieden wij ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, doorgroeimogelijkheden, veel zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid. Dat alles in een organisatie die de afgelopen jaren sterk is gegroeid en uitdagende
projecten uitvoert voor toonaangevende nationale opdrachtgevers.
Interesse?
Heb je interesse in deze functie, stuur dan je sollicitatie met CV naar jeroen.degoeij@nebest.nl of naar
Nebest, t.a.v. Jeroen de Goeij, Postbus 61, 2964 ZH Groot-Ammers. Onze voorkeur gaat uit naar een
sollicitatie per e-mail.

