
Dura Vermeer is een onderneming in bouw, infrastructuur, engineering en dienstverlening, die projecten in opdracht van derden en in eigen beheer 

ontwikkelt, realiseert en exploiteert. Dura Vermeer wil onderscheidend en vernieuwend te werk gaan en in samenwerking met partijen toonaangevende, 

integrale en duurzame oplossingen voor uiteenlopende bouwopgaven bieden.

Welkom in het team
Je uitvalsbasis is ons regiokantoor in Rotterdam. Vanuit dit kantoor voeren we projecten uit in Zuid-Holland. De diversiteit aan verschillende projecten en 

het samen opbouwen van een organisatie maken het een dynamische en energieke werkomgeving. We werken hier voor verschillende klanten aan diver-

se, civiele- en multidisciplinaire projecten met een omvang tot 10 miljoen euro.

Dit WorDt je job
Je hebt als projectleider de financiële verantwoordelijkheid over je projecten. Je krijgt de volledige vrijheid om elk project zo succesvol mogelijk te 

realiseren. Eigen initiatieven en innovatief denken zien we graag en we bieden mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. Samen met het team in de re-

gio kom je ons helpen om het merk Dura Vermeer verder te versterken en onze bestaande organisatie verder uit te breiden. Binnen onze vestiging wordt jij 

het aanspreekpunt voor de civiele projecten. Hierbij kan je denken aan tunnels, bruggen, viaducten en fundatiewerken. Ook heb je de ruimte de rol van 

tenderleider op je te nemen tijdens de tenderfase. De omvang van de regionale werken lopen tot ongeveer 10 miljoen euro. Daarnaast onderhoud je 

klantcontacten en heb je een commerciële drive om je netwerk uit te breiden binnen onze klantenkring.

Samen naar De top 3
Waar je kracht ook ligt, je gaat meebouwen aan onze ambitie; binnen 3 jaar een plek in de top 3 van vernieuwers in de bouw. Complexe projecten, werken 

met nieuwe technologieën, innovatief denken... Je kan veel en dat laat je bij ons zien.   

Wat breng je mee?
Je bent als moderne projectleider gericht op innovaties, nieuwe ontwikkelingen en technieken en veranderingen in de markt. Je neemt een flinke dosis 

enthousiasme mee en weet hierin je projectteam mee te nemen. Je bent creatief en ondernemend en met je commerciële kijk weet je precies aan de 

klantbehoefte te voldoen en verlies je het financiële plaatje niet uit het oog. Bij voorkeur woon je in ons werkgebied.

en verDer: 
 Hbo werk- en denkniveau gecombineerd met een afgeronde opleiding richting Civiele Techniek.

 Je hebt ervaring als projectleider binnen civiele projecten of je bent een aantal jaar werkzaam als projectvoorbereider en klaar voor de volgende stap.

 Kennis van de lokale markt is een pré.

We hebben je veel te bieDen
Bij Dura Vermeer verdien je een goed salaris. Volgens onderzoek behoren we tot de betere betalers in de markt. Je salaris wordt elk jaar aangepast aan de 

uitkomst van ons eigen salaris-benchmark onderzoek. De extra’s zijn ook concurrerend. De meest waardevolle: je collega’s. Maar je krijgt ook een auto, een 

mooie pensioenregeling en goede balans tussen werk en privé. En verder? Aan alles, van opleiding tot vakantieregeling, wordt gedacht.

 

Zin in een goede carrièremove?

Maak van onderstaande link een kopie als je direct wilt solliciteren.

https://www.duravermeer.nl/werken-bij/solliciteren?positionId=a0t1p00000AZfqBAAT&mediaChannel=a0n2400000121gYAAQ&jobImage=216


