
Vacature: Projectleider aanleg Midden-Nederland

Soort dienstverband:  Fulltime / Parttime

Locatie:   Midden-Nederland

Salarisindicatie:  €2600 - €3850

Word jij onze nieuwe projectleider aanleg?
In je rol als projectleider draag jij de verantwoordelijkheid voor de aanleg van projecten. 

Je calculeert, offreert, adviseert, engineert en verzorgt de planning, werkvoorbereiding, 

uitvoeringstekeningen en -coördinatie. Ook commercieel en financieel hou je alles scherp in 

de gaten: je doet de follow-up van uitgebrachte offertes, de facturatie en projectadministratie. 

Als nummer-één-aanspreekpunt help je zowel je klanten als collega’s graag op weg.

Laat jij je als projectleider aanleg van je beste kant zien? Dan ligt er een mooie toekomst voor 

je in het verschiet. Want Van der Tol biedt je de kans om door te groeien tot Ecostad-specialist. 

Je schuift aan in werkgroepen die oplossingen voor de klimaatbestendige stad mogelijk 

maken en creëren.

Wat wij jou te bieden hebben
Omdat we veel van je vragen, stellen we daar graag een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden 

tegenover. Naast een goed salaris, doorgroeikansen en interessant werk bieden we je een 

mooie pensioenregeling en een laptop en smartphone. Bij Van der Tol zijn we van de goede 

werk-privébalans. Daarom kun je rekenen op flexibele werktijden en thuiswerkmogelijkheden.

Wij gaan er vanuit dat je hieraan voldoet

• HBO werk- en denkniveau

• Minimaal 4 jaar relevante werkervaring

• Je bent in het bezit van een rijbewijs

• Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal

• Vaardigheid met AutoCad, Word, Excel en Outlook

• Stressbestendig, flexibel, resultaat- en klantgericht, betrouwbaar en nauwkeurig

• Samenwerkingskracht: je weet goed te communiceren met je collega’s én met je klanten

Interesse in deze vacature?
Je kunt reageren op deze vacature door het formulier hiernaast in te vullen en je cv te 

uploaden.  Heb je vragen over de vacature of twijfel je aan het feit of de vacature wel bij je 

past? Neem dan contact op met Myra Waegemakers, HR-manager bij Van der Tol B.V.. 

Je kunt haar bereiken op telefoonnummer 06-22608553 of via info@werkenbijvandertol.nl.

Vestigingen:

Regio Noord-Holland

Lutkemeerweg 328

Amsterdam

T (020) 667 77 77

Regio Zuid-Holland

Morsestraat 12

Berkel & Rodenrijs

T (010) 440 08 22

Regio Midden-Nederland

Tolakkerweg 118

Hollandsche Rading

T (035) 524 89 20

Correspondentie:

info@vandertolbv.nl

Waterbeheer

Biodiversiteit

Well being

Binnenklimaat

Hittereductie


