(Jr.) Projectleider Cleaning
Voor een van onze klanten zijn we op zoek naar een Projectleider Cleaning

Vacature omschrijving
Als projectleider ben je de leidinggevende van een groep reinigers die je operationeel aanstuurt binnen
het departement industriële reiniging. Je bent het aanspreekpunt voor de klant en je volgt de projecten
in jouw beheer administratief op. In jouw rol als projectleider:
 Ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de projecten die je beheert en dit
volgens de geldende procedures
 Maak je samen met de planningsafdeling de planning van je medewerkers op en je stuurt hen
functioneel aan
 Waak je over de veiligheid, kwaliteit, continuïteit en het ﬁnanciële resultaat van de werven
 Zorg je voor een eﬃciënte aanpak van jouw projecten
 Ben je het eerste aanspreekpunt voor klanten en onderhoud je met hen een open en eerlijke
communicatie
 Ben je verantwoordelijk voor een goede administratie bij de opvolging van jouw projecten en
rapporteer je de incidenten en afwijkingen aan het afdelingshoofd

Je proﬁel
Als ideale projectleider industriële reiniging:
 Beschik je over een Bachelor in een technische richting
 Beschik je over kennis van van cleaning : hogedruk en zuigactiviteiten
 Ben je ﬂexibel, analytisch, commercieel en sterk communicatief en heb je een hands on mentaliteit
 Kan je je heel goed uitdrukken in het Nederlands, de kennis van het Frans en/of het Engels is een
pluspunt
 Heb je een goede kennis van MS Oﬃce
 Is het een pluspunt als je in het bezit bent van een attest VCA-leidinggevenden

Wat bieden we
Een mooi salarispakket met de nodige extralegale voordelen (o.a. maaltijdcheques).
Referentie: 2274
Projectfase: Maintenance
Discipline: Cleaning, Instrumentation
Functie: Projectleider
Functie niveau: Medior, Junior
Regio: (B) Antwerpen
Opleiding: Bachelor, MBO/TSO
Ervaring: 0-3 jaar, 3-8 jaar
Contracttype: Intentie vast dienstverband
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