
 

 

Aluverre Gevelbouw is een toonaangevend gevelbouwbedrijf, waar het onmogelijke direct wordt 
uitgevoerd en alleen wonderen iets langer duren. Voor Aluverre Gevelbouw is het een uitdaging om 
projecten uit te voeren die kennis, durf, passie en exclusiviteit bevatten om zo optimaal gebruik te maken 
van onze ervaring. 
 
Vanwege groei gaan wij ons team uitbreiden en zijn wij op zoek naar een: 
 
Projectleider (fulltime m/v)  
 
Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het binnen planning en budget realiseren van 
gevelbouwprojecten volgens de geldende regels en normen van de aan jou toegewezen projecten. Je gaat 
je bezighouden met het voorbereiden, coördineren en uitvoeren van de projecten in binnenland en soms 
ook buitenland.  
 
Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van een project, voert hiervoor in- en extern projectoverleg 
en stuurt de tekenaars/ werkvoorbereiders aan. Je maakt en bewaakt je projectplanning. Daarnaast ben 
je het aanspreekpunt voor de klant, signaleer je tijdig potentieel meer- en minderwerk en trek je aan de 
bel bij dreigende afwijkingen van het budget.  
 
Je zorgt voor de volledige, eenduidige en tijdige aanlevering van de relevante documenten aan de 
afdelingen inkoop, productie en montage, voert regelmatig werkinspecties uit en toetst op locatie het 
geleverde werk aan de door opdrachtgever en Aluverre Gevelbouw gestelde eisen en normen.  
 
De ideale kandidaat?  

• Beschikt over HBO werk- en denkniveau  

• Beschikt over een MBO-/HBO diploma richting bouwkunde of is gelijkwaardig door ervaring  

• Heeft ervaring met AutoCad  (is een pré)  

• Is proactief, flexibel en werkt nauwkeurig en oplossingsgericht  

• Heeft sterke communicatievaardigheden 

• Is in het bezit van rijbewijs B  

• Beschikt over het diploma VCA-VOL of is bereid dit te behalen  
 
Wij bieden jou:  

• Een goed en marktconform salaris én arbeidsvoorwaarden conform de CAO 
Metaalbewerkingsbedrijf  

• Vertrouwen en zelfstandigheid  

• Kansen om jezelf verder te ontwikkelen 

• Werkplezier met een hecht team  

• Een dynamische werkomgeving in een groeiend familiebedrijf  
 
Een fantastische job voor wie zijn bouwkundig en technisch inzicht graag elke dag voluit gebruikt! 
Herken jij jezelf in deze functie en kom je ons graag versterken? Dan zien wij jouw sollicitatie graag 
tegemoet.  
 
Procedure: 
Stuur jouw sollicitatiebrief met CV naar: Aluverre Gevelbouw t.a.v. Femke Mekes via femke@aluverre.nl  
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Meer informatie over onze 
organisatie vind je op www.aluverre.nl 
 
 

mailto:femke@aluverre.nl
http://www.aluverre.nl/

