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Projectleider Oké Vastgoedservice B.V. 
 
Oké Groep B.V. is actief in: Schoonmaak, Vastgoedonderhoud en Milieutechniek. Neem de proef 
op de som en merk dat het al vanaf het eerste contact meer dan oké voelt! 

 
Vanwege continue groei in onze organisatie zijn we per direct op zoek naar een Projectleider bij 
Oké Vastgoedservice B.V. 

 
 
Oké Vastgoedservice B.V. is actief op het gebied van: 

 Dagelijks onderhoud 

 Mutatie onderhoud 

 Planmatig onderhoud 

 Gevelonderhoud 

 Totaal sloopwerk 
 
Jij: 

 Hebt een voorbeeldrol en bent een ster in leidinggeven; 

 Kunt werken met een deadline, stelt prioriteiten en bent in staat om te multitasken; 

 Bent sociaal en kunt goed communiceren met jouw team, de klant en ketenpartners die aan 
het project werken; 

 Zorgt dat je takenpakket af is en bent niet gehecht aan standaard werktijden; 

 Hebt een gedegen bouwkundige achtergrond in theorie en praktijk (HBO-niveau); 

 Bent gewoon een leuke collega met wie het prettig werken is . 
 
Wij: 

 Zijn een jong en daadkrachtig bedrijf dat bouwt aan toonaangevende objecten in Nederland; 

 Weten dat onze mensen iedere dag het verschil maken en zijn daar trots op; 

 Hebben een hecht team van enthousiaste, professionele hardwerkende collega’s; 

 Bouwen samen met jou vooruit aan de toekomst!; 

 Bieden jou een ‘tweede thuis’, een levendige werkkring én gaan dankbaar met jouw expertise 
om; 

 Hebben opleiden en ontwikkelen van onze medewerkers hoog in het vaandel staan; 

 Hebben gegarandeerd de gezelligste vrijdagmiddagborrel van Diemen in ons eigen café. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://okebv.nl/schoonmaak-overzicht/
http://okebv.nl/dienst-overzicht-pagina/
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Wat ga je doen? 

 Jij gaat samen met jouw team én met jouw expertise, bouwkundige-en/of 
afbouwwerkzaamheden realiseren; 

 Van aanvraag tot oplevering bij verschillende soorten projecten en in verschillende 
omgevingen; 

 Je werkt veel voor onze vaste betrouwbare opdrachtgevers en zult je klanten altijd 
ontzorgen waar mogelijk; 

 Het leuke van vaste opdrachtgevers is dat de samenwerking steeds beter wordt terwijl de 
afwisseling blijft: geen enkel project is hetzelfde!. 

 
Hoe ben je succesvol? 

Onze opdrachtgevers moeten zoveel mogelijk dagen per jaar op volle sterkte kunnen 
draaien. 
Soms moet het werk gebeuren terwijl aan de andere kant van het pand de dagelijkse gang 
van zaken door moet gaan. Je bent daarom creatief in de bouwmethode, vindingrijk in het 
verkorten van de doorlooptijd, scherp op productiviteit, veiligheid en kwaliteit, je doorziet 
risico’s op bouw- en faalkosten en bent bewust van financiële risico’s. 

 
Wil je meer weten over jouw takenpakket ? 

 Jij geeft leiding en werkt samen met de werkvoorbereider; 

 Je hebt regelmatige interne overleg- en contactmomenten met collega’s: 
- Met de hiërarchisch leidinggevende van de uitvoering over het functioneren van een 

medewerker of het bespreken van knelpunten/capaciteitsproblemen; 
- Met de werkvoorbereider tijdens de voorbereidende fase. Daarbij betrek je ook 

eventuele voorgaande calculaties, prijsopvragingen, eigen ervaring en (materialen) 
kennis van de werkvoorbereider in de prijsvorming. Maar ook heb je regelmatig 
contact over de behoefte aan mensen, materialen en inhuur diensten en zorgt dat 
dit samen word gerealiseerd; 

- Met de bedrijfsleider over de eventuele door opdrachtgever gestelde 
inkoopvoorwaarden en brengt mogelijke risico’s in kaart. 

 Je bezoekt opdrachtgevers die een project willen starten. De informatie uit de opname van 
dit project, samen met andere stukken/tekeningen, zijn de basis voor de calculatie en 
offerte; 

 Je hebt veelvuldig contact met de opdrachtgever en begeleidt deze bij een aantal 
keuzemomenten/oplossingen gedurende het project; 

 In de realisatiefase woon je bouwvergaderingen bij. Je bent leidend in de uitvoering van het 
werk maar, hebt een luisterend oor voor wensen van de opdrachtgever en de voor 
aangereikte suggesties/oplossingen vanuit de uitvoering; 
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 Je houdt toezicht op veiligheidsvoorschriften, gebruik PBM’s en stelt V&G plannen op; 

 Je coördineert het opleverproces: een oplevermoment, opleverpuntenlijst, overzicht van 
meer/minder werk, eventuele garantie stukken, aftekeningen van de afgewerkte 
opleverpunten en de eindafrekening; 

 Gedurende het proces houd je in samenwerking met de financiële administratie zaken goed 
in de gaten, onder meer m.b.t. tijdige betaling, budget, termijnen en facturatie. Evenals de 
bewaking van de kosten, tussentijdse resultaten, maak je nacalculatie en analyses t.b.v. 
verbeteringen toekomstige projecten; 

 Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor de bijbehorende projectdocumentatie; 

 Je ondersteunt ook interne afdelingen bij besprekingen met klanten, leveranciers en 
ketenpartners over projecten tijdens acquisitie fase en doet de voorbereiding bij het 
aannemen van nieuwe opdrachten; 

 Tot slot volg je de ontwikkelingen in jouw vakgebied en ben je proactief in het advies richting 
het team. 

 
Wat bieden wij jou? 

- Al met al een uitdagende, verantwoordelijke baan in een jong dynamisch team; 
- Een plezierige, informele werkomgeving, waarin je jezelf persoonlijk en vakinhoudelijk 

optimaal kunt ontwikkelen; 
- Een goed passend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden; 

 

Heb je vragen over de vacature of wil je een gesprek aanvragen? Mail dan naar: 
HR@okebv.nl of neem telefonische contact met ons op via 020 – 600 73 07 ( optie 1 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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