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Bedrijfsinformatie
Interalu is al 50 jaar een gevestigde waarde in de ontwikkeling en productie van metalen plafonds en
klimaatplafonds. We zijn een 100% Belgisch bedrijf, zowel onze kantoren als onze productie bevinden
zich in Wilrijk bij Antwerpen. Intussen zijn we een internationale speler met vestigingen in Parijs,
Luxemburg, Nederland, waarbij wij een stabiele en betrouwbare partner voor onze klanten zijn. Door
de inzet van al onze medewerkers groeit ons bedrijf elke dag.

Junior Projectleider Afbouw
Functieomschrijving
Ben je op zoek naar een uitdagende en verantwoordelijke baan in
de afbouw met diverse uitdagende projecten door heel
Nederland?
Ben je woonachtig tussen Rotterdam en Utrecht?
Dan ben jij de persoon die we zoeken!
●
●
●
●
●
●

Als Junior Projectleider ben je verantwoordelijk voor het
uitwerken en productiegereed maken van onze
opdrachten.
Verder houd je je bezig met het produceren en verwerken
van materiaalstaten, het signaleren van meer- en
minderwerk en de kostenopgave hiervan.
Naast contact met klanten heb je ook regelmatig contact
met onze collega’s in de fabriek om bestellingen en
leveringen te begeleiden.
Daarnaast vergaar je heel wat ervaring op de bouwplaats.
Met een rugzak vol motivatie werk je (begeleid)
zelfstandig.
Tenslotte houd je nauw contact met de hoofd
projectleider over details en uitvoeringstechnische zaken.

Profielomschrijving
●

Als Junior Projectleider genoot je een MBO opleiding
Bouwkunde / Werktuigbouw.

Regio
Zuid-Holland, Utrecht,
Gelderland-Zuid, Nederland
Ervaring
Starter
Ten Minste 2 jaar
Opleiding
MBO
Talen
Nederlands
Engels
Type Contract
Volledige werkweek (37,5u)
Tijdelijk met optie vast
Type Functie
(Bediende)
Keywords
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Idealiter heb je een eerste werkervaring achter de rug,
maar starters zijn ook zeer welkom.
Heb je ervaring als tekenaar, verkoop binnendienst of als
werkvoorbereider met goede communicatieve
capaciteiten, dan heb je bij ons een streepje voor.
Heb je dankzij jouw opleiding of werkervaring affiniteit met
BIM/Autocad projecten, dan is dat mooi meegenomen.
Verder ben je een vriendelijke, vlotte en communicatieve
collega.
“Respectvol”, “initiatiefrijk” en “creatief” staan vooraan in
jouw woordenboek.

Aanbod
●

Bij Interalu kom je terecht in een financieel gezonde,
warme en familiale omgeving waarbij onze dynamische
collega’s je graag met open armen ontvangen.

●

Je voert een leerzame en uitdagende functie uit en
beschikt over heel wat verantwoordelijkheden.

●

Je start met een tijdelijke aanstelling welke bij wederzijds
goedvinden zal worden omgezet/verlengd naar een vast
dienstverband.

●

Je inzet en motivatie worden beloond met een
aantrekkelijk salaris conform CAO Afbouw en aangevuld
met secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een auto,
laptop, gsm etc.

●

Uiteraard voorzien we doorgroei- en
ontwikkelingsmogelijkheden binnen Interalu.

●

Via een opleiding op maat sturen we jouw kennis en
vaardigheden extra bij. Daarnaast kan je ook steeds
rekenen op de knowhow en de expertise van de
verschillende afdelingen en collega’s.

●

Tenslotte werk je in een hecht team van collega’s.

Zie jij deze baan als Junior Projectleider Afbouw bij Interalu te
Rotterdam wel zitten? Solliciteer dan nu

