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Projectmedewerker Infra
Plaats / Provincie: Lelystad / Flevoland
Branche / Niveau: Overig / MBO
Aantal uren / Dienstverband: 38 uur / Fulltime
Vacature referentie: 105844

Bedrijfsomschrijving
Dit bedrijf in Lelystad is actief op het gebied van techniek. Het is een middelgroot familiebedrijf die op veel locaties
in Nederland werken of onderhoud uitvoeren. Wegens uitbreiding op het kantoor in Lelystad zoeken zij een nieuwe
collega.

Functieomschrijving
Voor onze opdrachtgever die actief is in de infra zijn wij opzoek naar een Projectmedewerker.
Ter ondersteuning van de omgevingsmanager ga jij je bezig houden met het afhandelen van klachten en zorgt voor
duidelijke communicatie omtrent projecten. Ben jij graag een spin in het web en zoek je een baan waarin je veel
dingen moet regelen? Dan is deze mooie functie jou op het lijf geschreven!
In deze uitdagende functie ben jij onder andere verantwoordelijk voor:
Het aannemen en afhandelen van klachten;
Het tijdig communiceren naar bewoners van de omgeving waarin de projecten plaatsvinden;
Het maken van verschillende analyses;
Het bewaken en pro-actief bijhouden van deadlines;
Het verzorgen van een stukje interne communicatie omtrent verschillende projecten;

Een NEN gecertificeerd uitzendbureau
FDU BV hanteert de Algemene Voorwaarden van de NBBU, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nr. DS 40538398.
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Functie-eisen
Om voor deze mooie functie in aanmerking te komen zijn een aantal zaken belangrijk:
Minimaal een afgerond mbo niveau 4 opleiding. Een afgeronde hbo opleiding is een pré;
Minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
Bekend met het aannemen en afhandelen van klachten;
Jij bent een vriendelijke en sterke gesprekspartner;
Vanzelfsprekend ben je oplossingsgericht en doe je op dit gebied geen concessies;
Een bevlogen duizendpoot, die gaat voor een optimaal resultaat.
Ruime ervaring met MS office
Herken jij jezelf in dit profiel? Wij nodigen je van harte uit om te solliciteren op deze mooie veelzijdige functie.

Arbeidsvoorwaarden
Naast dat je de werkzaamheden bij dit bedrijf graag uitvoert bieden wij je ook goede arbeidsvoorwaarden aan:
Een salaris tussen de € 2100,- en €2250,- bruto per maand o.b.v. 38 uur per week al naar gelang kennis en
kunde;
Reiskostenvergoeding als je buiten Lelystad woont;
Uitstekende pensioenregeling;
En nog meer uitstekende arbeidsvoorwaarden waar wij je in een persoonlijk gesprek graag meer over
vertellen;
Deelname aan FlevoDirect Academy, waarbij je de keuze hebt uit onze 400 opleidingen

Sollicitatieprocedure
Heb je de nodige kennis in huis en ben je geïnteresseerd in deze baan? Wacht dan niet langer en solliciteer direct!
Omdat wij graag ook van anderen horen hoe goed je bent in je werk, is het een onderdeel van onze procedure om
referenties in te winnen en/ of getuigschriften in te zien. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact
opnemen via 0320-74 88 00 of WhatsApp naar 06-3918 4707 met Diede Moermond of Corry Opgelder of
druk meteen op de onderstaande button “ik wil deze baan”. Vergeet niet een motivatie mee te sturen.
Vacature referentienummer 105844

Een NEN gecertificeerd uitzendbureau
FDU BV hanteert de Algemene Voorwaarden van de NBBU, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nr. DS 40538398.
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