Vacature Montageleider
Over Takke
Familiebedrijf Takke Breukelen BV is opgericht in 1921 en gespecialiseerd in lichte constructiewerken voor
de infrastructuur. Takke ontwerpt en realiseert onder meer bruggen, leuningen, gaasraamconstructies,
liftschachten en anti-vandalismeschermen. Ieder project is anders en elk eindproduct wordt op maat
ontworpen en gemaakt, dat is de kracht van het bedrijf. Wij staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid!
Er heerst er een informele cultuur, waarbij iedereen gedreven en betrokken is en eigen verantwoordelijkheid
neemt. De organisatie (50 fte) kent een relatief platte structuur en heeft daarom korte lijnen.
Jouw uitdaging
Wij zoeken een ervaren Montageleider die vroegtijdig kansen ziet, kan bijsturen waar nodig en uitdagingen
aan durft te gaan. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, bent betrokken, innovatief en gaat
proactief te werk om projecten te laten slagen. Weet jij de meerdere projecten tegelijkertijd kwalitatief goed,
innovatief, veilig en binnen tijd en budget te realiseren? En beschik jij over uitstekende organisatorische en
communicatieve vaardigheden om projecten te laten slagen? Dan is deze functie iets voor jou!
Jouw werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:
• Het aansturen en coördineren van de montage van staalwerk en composiet incl. onderaannemers (op
projectlocaties)
• Het meedenken hoe het ontwerp efficiënter en slimmer gemaakt kan worden
• Afstemming zowel intern met de diverse afdelingen als extern met de klant
• Het bewaken en (bij)sturen op de voortgang, kosten en kwaliteit van de projecten
• Het verzorgen van voortgangsrapportages, opstellen meer/minderwerken
Wat neem je mee?
Je werkt graag binnen een nuchtere organisatie waar je veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt. Daarnaast voel je je betrokken bij de diverse en tegelijk lopende projecten. Je weet het overzicht te houden en
schakelt makkelijk tussen de verschillende stakeholders. Prioriteren gaat je goed af, ook als je aan meerdere
projecten tegelijkertijd werkt. Dreigt het krap te worden qua tijd, dan schakel je vlot al dan niet met nodige
creativiteit om het project naar tevredenheid af te ronden. Verder beschik je over de volgende kwalificaties:
• Enkele jaren ervaring als projectleider, hoofduitvoerder of montageleider in een soortgelijke
technische omgeving
• MBO+ of HBO werk- en denkniveau op het gebied van civiele techniek, (werktuig) bouwkunde,
engineering of andere relevante studierichting
• Je bent zelfstandig, communicatief en besluitvaardig
• Je weet je team te inspireren & motiveren en bent organisatorisch sterk
Kortom: je bent een flexibele en stressbestendige denker en doener.
Wat biedt Takke jou?
Een impactvolle rol in een familiebedrijf waarin je het verschil kunt maken.
• Veel afwisseling, vrijheid, ruimte en vertrouwen
• Alle kansen om jouw ambities te realiseren, waarin je kunt leren en (door)groeien
• Unieke projecten waarin je jouw organisatorische kennis en affiniteit met techniek kwijt kunt
• Een markconform salaris afhankelijk van jouw kennis en ervaring
• Een telefoon, laptop en auto van de zaak
Spreekt deze functie je aan?
Stuur dan je CV en korte motivatie aan Eveline Segaar, Hoofd Projecten op esegaar@takke.eu

