Vacature Projectverantwoordelijke (m/v/x)
Het regioteam van Pro Natura Pamel zoekt een projectcoördinator die van alle markten thuis is! Ben
jij een geboren organisator met een hands-on-mentaliteit die ons team kan aanvullen? Stel je dan
vandaag nog kandidaat voor deze bijzonder boeiende job!
Pro Natura is een sociale en duurzame onderneming met +- 200 werknemers gevestigd in Eeklo, Pamel
en Vilvoorde. We zorgen al meer dan 25 jaar voor meer en betere natuur en creëren tegelijkertijd
nieuwekansenjobs. Via onze innovatieve projecten stimuleren we zinvol groen werk in de streek en
bieden we tewerkstelling, opleiding en werkervaring aan mensen die moeilijk een job vinden.

Jouw uitdagingen









prospectie en marktonderzoek
opmaken van offertes en prijszettingen
technisch advies bij de voorbereiding van opdrachten (opmaak technisch draaiboek)
aanreiken van technische/financiële gegevens bij het opmaken van begrotingen van de
opdrachten
voorbereiden en opvolgen van de projecten (bestellingen, werfbezoeken)
zorgen dat projecten binnen de vooropgestelde termijn kwaliteitsvol uitgevoerd worden
voorbereiding facturatie en nacalculatie van afgeronde projecten
algemene organisatie van de vestiging als lid van het regioteam

Jouw troeven










je hebt een hands-on-mentaliteit
je bent een teamspeler en communicatief sterk
je bent organisatorisch erg sterk
je kan vlot plannen lezen en uitleggen
je bent resultaatgericht, stressbestendig, klantvriendelijk en oplossingsgericht
je hebt een grondige kennis van Excel, Word en Outlook
je hebt interesse in ecologie, natuur- en bosbeheer
je hebt minimum een opleidingsniveau professionele bachelor
je hebt een rijbewijs type B

Onze troeven







een halftijds contract van onbepaalde duur
een bijzonder boeiende job met aantrekkelijke voordelen (GSM, hospitalisatieverzekering,
maaltijdcheques…)
een afwisselende functie met zin voor verantwoordelijkheid
ruimte om permanent te groeien, ondersteund door gerichte opleiding en coaching
een hardwerkend en leuk jong team staat voor je klaar (en vice versa)
onmiddellijke indiensttreding

Jouw contactpersoon
Stuur je CV en motivatiebrief naar Pieterjan Geerts bij Pro Natura.
Tel:
0492 67 77 98
Mail: info@pronatura.be
Adres: Molenstraat 26, 1760 Pamel
Wij zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, beperking, etnische afkomst of
nationaliteit. Wij verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur.

