
 

 

Vacature: Projectleider Woningbouw bij Steenbergen Bouwwerken 

Steenbergen Bouwwerken zoekt een Projectleider Woningbouw. Heb jij ervaring de bouw, kun je 
zelfstandig en in een team werken en wil je aan de slag bij een goedlopend familiebedrijf? Dan zijn 
we op zoek naar jou.  

Over de functie 
Als projectleider woningbouw bij Steenbergen ben je verantwoordelijk voor het managen van 
bestaande projecten en het binnenhalen van nieuwe opdrachten. Je werkt vanuit ons kantoor in 
Berlicum, maar bent ook regelmatig onderweg om projecten te bezoeken. Je werkt in een gezellig 
team van 16 mensen en hebt veel contact met onze opdrachtgevers, werkvoorbereider en 
timmermannen.  

Jij hebt: 
- HBO werk- en denkniveau 
- 10 tot 15 jaar ervaring in de particuliere woningbouw 
- Een nauwkeurige en accurate werkwijze 
- Kennis van acquisitie, calculatie en werkvoorbereiding 
- Ervaring met inkoop en verkoop in de woningbouw 

Dit bieden wij: 
- Een fulltime functie (40 uur per week) 
- Goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden 
- Auto van de zaak is bespreekbaar 
- Opleidingen en trainingen 
- Mooie projecten om aan te werken 
- Erkenning en waardering 
- Werken bij een bedrijf waar je trots over kan vertellen op een verjaardag 

Dit ga je doen  
Als projectleider zorg je ervoor dat alle collega’s en onderaannemers ’s ochtends weten wat ze die 
dag gaan doen en hoe de planning eruitziet. Is er iemand ziek? Dan ga je meteen aan de slag om dit 
op te lossen. Zodra iedereen aan het werk is, begin jij met het maken van calculaties en 
aanbiedingen. Ook haal je nieuw werk binnen en onderhoud je contact met bestaande relaties, zodat 
je collega’s het hele jaar rond kunnen werken aan mooie projecten.  

Met je ervaring in de bouw ondersteun je de werkvoorbereiding en help je je collega’s buiten. Je 
staat voor ze klaar met praktische tips en technische begeleiding. Daarnaast overleg je met 
opdrachtgevers, controleer je of alle werkzaamheden goed verlopen en houd je een vinger aan de 
pols voor de planning. Zo zorg je samen met het team voor het beste resultaat. 



Over Steenbergen 
Steenbergen Bouwwerken is een familiebedrijf dat al 50 jaar werkt aan mooie projecten. Bij elk 
project leveren we vakmanschap. Steenbergen is een platte organisatie met korte lijnen, waar 
kwaliteit altijd voorop staat.  

Solliciteer nu 
Zoek jij naar een uitdagende baan als projectleider bij een solide bedrijf? Solliciteer dan snel op deze 
functie. Stuur een e-mail naar klaartje@steenbergen-bouw.nl met je CV en een korte motivatie, of 
bel direct met Klaartje Steenbergen op 073-5032527.  
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