
Ubink Bouw en Onderhoud is op
zoek naar een projectleider
bouw om ons team te
versterken. 

Ubink is dé partner op het
gebied van B2B bouw- en
verbouw en specialist in het
uitvoeren van werken in een
volledig operationele omgeving
van haar opdrachtgevers.
Dynamiek, flexibiliteit en
precisie staan aan de basis van
al onze opdrachten voor
opdrachtgevers als KLM, het
Rijksvastgoedbedrijf en Alfen. 

Kom jij het team van Ubink
versterken?

PROJECTLEIDER BOUW
FULLTIME

Ubink Bouw en Onderhoud

Dat werkt! 

www.ubink-almere.nl

Of mail je CV & motivatie naar

htbreimert@reimert-almere.nl 

Neem contact op met: 

Bas Reimert

06 - 51 40 13 78 

Ben jij onze nieuwe
projectleider?



Je bent accuraat en flexibel en kunt goed in oplossingen denken; 

Je bent sociaal en kunt een goede relatie opbouwen en behouden met de

opdrachtgever; 

Je bent in het bezit van VCA certificering én een VOG;

Je begeleidt je projecten vanaf de acquisitie tot aan de oplevering.

Ubink Bouw en Onderhoud is onderdeel van de Reimert Groep. Naast

uitgebreide ervaring in nieuwsbouw is Ubink een uitstekende partner in B2B

verbouw- en onderhoudsbranche. Ubink is daarnaast specialist in het werken in

een volledig operationele omgeving van haar opdrachtgevers. Veiligheid,

flexibiliteit, punctualiteit en precisie zijn hierbij belangrijke ingrediënten voor

succes. Als bedrijf zijn wij constant in ontwikkeling en breiden we ons portfolio

steeds verder uit. We zijn daarom op zoek naar een fulltime projectleider bouw. 

Wat verwachten we van je? 

Als projectleider bouw ben je een geboren leider die zijn team kan motiveren en

begeleiden. Je hebt HBO-werk- en denkniveau en minimaal een aantal jaar

ervaring in een vergelijkbare functie. 

Verder is voor deze functie het volgende van belang:  

Wat kun je van ons verwachten? 

Een dynamische werkomgeving met een gemotiveerd team. Je gaat

voornamelijk aan de slag met het onderhoud op Schiphol voor KLM. Geen dag is

hetzelfde én je werkt volgens de laatste veiligheidseisen. Verder bieden we een

marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Ben jij dé nieuwe 

projectleider voor ons?

Solliciteer dan nu! 

Ubink Bouw & Onderhoud

Dat werkt!

www.ubink-almere.nl


