
In de zelfstandige functie van projectleider staalbouw geef je leiding aan de staalafdeling 
van De Boer & De Groot en ben je actief op zowel technisch als organisatorisch vlak. Je 
zorgt er onder andere voor dat projecten tijdig, conform begroting en volgens de NEN-
1090 kwaliteitsnormen worden uitgevoerd en afgerond. Daarbij onderhoud je nauw 
contact met onze opdrachtgevers en leveranciers. Ook behoort de verantwoordelijkheid 
voor de controle en begeleiding tijdens de engineeringsfase van projecten, alsmede de 
financiele verantwoording van de projecten (facturatie) tot je functie. Ditzelfde geldt voor 
het registreren en bijhouden van productienormen.
 
Wij zoeken voor deze functie naar een enthousiaste en ervaren nieuwe collega die: 
• in het bezit is van een HBO diploma werktuigbouwkunde of beschikt over aantoonbare  
   werkervaring op het gebied van staalbouw; 
• beschikt over goede leidinggevende en communicatieve kwaliteiten; 
• pro-actief is, stressbestendig en goed overzicht kan bewaren; 
• goed kan plannen en organiseren, en zelfstandig kostprijsbegrotingen kan opstellen; 
• beschikt over kennis van MS Office en beheersing van Autocad en/of Tekla;
• bij voorkeur woonachtig is in Friesland of de kop van Noord-Holland.  
 
Wij bieden een prettige werkomgeving met goede arbeidsvoorwaarden. Onze werkzaam-
heden zijn zeer afwisselend en betreffen vele facetten van de beton- en waterbouw. 

De Boer & De Groot civiele werken B.V. is een dynamisch familiebedrijf welke  
is gespecialiseerd in de Beton- en Waterbouw. Wij realiseren bruggen,  
remming- en geleidewerken, sluizen en steigers uitgevoerd in beton, staal, 
kunststof of hout. Het werkgebied bestrijkt voornamelijk de noordelijke helft 
van Nederland. 
 
Ter uitbreiding van ons team in Harlingen zijn wij voor onze staalafdeling  
op zoek naar een gemotiveerde:

PROJECTLEIDER STAALBOUW 

De Boer & De Groot civiele werken b.v. T    0517 - 430542 
Industrieweg 16    E    info@deboerendegroot.nl  
8861 VH  Harlingen     W   www.deboerendegroot.nl  

     Werk in uitvoering, Harlingen

Word jij onze nieuwe collega? 
We zien graag je sollicitatiebrief en CV tegemoet. Je kunt deze mailen naar de heer       
Henk Nanninga, via: henknanninga@deboerendegroot.nl. 


