
 
 
 
 

 

Vacature ervaren Projectleider afbouw met intentie tot doorgroei tot 
Bedrijfsleider afbouw 
 
Schuurmans Afbouwsystemen BV uit Vught is een toonaangevend landelijk opererend 
afbouwbedrijf dat gespecialiseerd is in Metal Stud wand- en plafondsystemen alsmede 
tegelwerk. Daarbij richt Schuurmans Afbouwsystemen BV zich op utiliteitsbouw, woningbouw en 
renovatieprojecten van zakelijke opdrachtgevers.  
 
Als gevolg van groei alsmede continuïteit van onze organisatie hebben wij plaats voor een ervaren 
projectleider afbouw, die na een interne gedegen inwerkperiode en gebleken geschiktheid, ruimte 
krijgt zich te profileren tot bedrijfsleider (hoofd uitvoering). Dit traject zullen wij vervolgens 
gezamenlijk met jou uitstippelen en coördineren waarbij niets aan toeval wordt overgelaten. Onze 
bedrijfsslogan is niet voor niets ‘Betrouwbaar Vakmanschap’.  
 
Functieomschrijving: 
Als ervaren projectleider werk je samen met collega projectleiders en werkvoorbereiders en stuur 
je dagelijks projecten in uitvoering aan. Je legt daarbij verantwoording af aan je bedrijfsleider. Je 
bent eindverantwoordelijk voor de uitvoering van meerdere projecten verspreidt over het land, 
zowel technisch als financieel en de spin in het web als het gaat om inplannen eigen personeel en 
onderaannemers. Levering van materieel en materiaal wordt op jouw aangeven intern door de 
afdeling werkvoorbereiding en logistiek gepland.  
 
Competenties: 
Onderstaande competenties zijn vanzelfsprekend voor deze functie: 
 
-ambitie; 
-besluitvaardig; 
-discipline; 
-plannen en organiseren; 
-resultaat- en oplossingsgericht; 
-zelfreflectie, zelfsturend; 
-empathisch; 
-initiatief; 
-zelfstandig; 
-kostenbewust; 
-collegiaal; 
-omgevingsbewust. 
 
 
 
 
 
 



Functie-eisen 
 

• Je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift; 

• Bent in bezit van rijbewijs B/E; 

• Je bent in bezit van het VCA-VOL diploma of bereidt dit te halen; 

• Je hebt aantoonbare ervaring met en kennis van Metal Stud wanden en -plafonds, zowel 
financieel als technisch; 

• Leidinggevende eigenschappen; 

• Kennis van automatisering betreft Word, Excel en wellicht tekenprogramma’s. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
 

• CAO Afbouw UTA is van toepassing 

• 25 vakantiedagen en 10 roostervrije dagen  

• Telefoon en auto van de zaak 
 
Ben jij degene die wij zoeken? Voel je aansluiting met deze uitdagende baan met voldoende 
doorgroeimogelijkheden? 
 
Neem dan contact op voor meer informatie over deze vacature en stuur een e-mail naar Rob 
Roding rr@schuurmansas.nl   
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