
Projectcoördinator Grondstromen (regioverantwoordelijk)
Regio Noord-Brabant / Dienstverband: 40 uur

Heb jij affiniteit met grond, ben je commercieel gedreven én ondernemend? Dan is dit je kans! Als Projectcoördinator Grondstromen ben je ver-
antwoordelijk voor circulaire en duurzame grondhandel in ons werkgebied Zuid-Nederland. Vanuit jouw functie sta je garant voor de teampres-
taties in jouw eigen regio. Jij runt de regio binnen onze gevestigde organisatie, waarbij je stuurt op succesvolle grondprojecten, een groeiend 
netwerk en gezond financieel resultaat.

Dit ga jij doen!
Regioteam Zuid-Nederland heeft in de afgelopen jaren al een groot netwerk opgebouwd in het Brabantse land. Met jouw persoonlijkheid, han-
delsgeest en kennis van grond ben jij in staat om dit netwerk met aannemers, loonbedrijven, agrariërs en transporteurs te behouden en verder uit 
te breiden. Jij bent het gezicht van Grondbalans in de regio, waarbij je ook zelf de gegunde grondprojecten succesvol coördineert en aanspreek-
punt bent binnen lopende projecten.

Vrijgekomen grond en baggerspecie direct een nuttige, regionale herbestemming geven. Dat is de belofte van jouw team. Vraag en aanbod uit 
de regio wordt actief opgepakt: matching, voorbereiding, uitvoering en de financieel-administratieve afhandeling. Telefonisch schakel je snel en 
behendig met opdrachtgevers en transporteurs. Om feeling te houden met de klant en de markt, ga je geregeld op project- en klantbezoek.

Wie ben jij? 

Jij bent die zelforganiserende collega die van aanpakken weet! Jij ziet de handel en neemt initiatief. Je bent een doener, een verbinder en 
staat met beide benen op de grond. Jouw opleiding doet er eigenlijk niet zo toe. Als je maar wilt groeien en affiniteit hebt met de branche. 
Verder herken je jezelf in de volgende omschrijving:
• Je bent een echte Brabander
• Van grondverzet gaat jouw hart sneller kloppen
• Je hebt werkervaring binnen de GWW-sector, het is een pré als je al over een eigen netwerk beschikt binnen de branche. 
 Jij spreekt de taal!
• Je waarborgt je kennis van actuele wet & regelgeving binnen het vakgebied
• Je beschikt over een frisse handelsgeest
• Je legt gemakkelijk contact
• Je schakelt snel en houd overzicht
• De afwisseling van binnen en buiten werken spreekt je aan
• Je bent fulltime beschikbaar

Wij bieden jou...
• Een gezellige werkplek op ons kantoor in De Meern en op Grondbank Eindhoven
• De mogelijkheid om ook thuis te werken
• Flexibele werktijden: deel je dag zelf in
• Een goed salaris en uitstekende pensioenregeling
• Een telefoon, laptop en auto van de zaak
• Alle ruimte om te leren, elke cursus of opleiding is bespreekbaar
• Een leuke club collega’s en gezellige uitjes en borrels

Grondbalans is een handelsbedrijf in grond en baggerspecie. Onze 

collega's zetten zich elke dag in om vrijgekomen grond en baggerspe-

cie een passende herbestemming te geven. Plezierig werken staat bij ons 

bovenaan. Wij gaan niet voor het resultaat op korte termijn maar geloven 

in integer handelen en investeren in personeel en klanten voor de lange ter-

mijn. Grondbalans is onafhankelijk en werkt landelijk. Wij voeren grond en 

baggerspecie af en zorgen dat deze zo hoogwaardig mogelijk weer worden toege-

past. De missie van Grondbalans: Samen mooie projecten maken! "Samen" is met: 

collega's, opdrachtgevers, personen, bedrijven en handhavers. "Mooie projecten" zijn: 

fraaie "landmark, perfect uitgevoerd, nuttig en hoogwaardig, plezierig verlopen, finan-

cieel voordelig. De visie van Grondbalans: Eerste keus partner zijn voor het aanleveren en 

afvoeren van secundaire materialen voor alle civieltechnische projecten in Nederland.

Wil je solliciteren?
Ben jij die verbindende allrounder die wij zoeken? Stuur dan een e-mail met motivatie en CV naar vacature@grondbalans.nl


