
 

 

FUNCTIEPROFIEL 

TECHNISCH PROJECTLEIDER  

 

OVER LITHOS 

 Lithos bouw & ontwikkeling is een middelgrote, landelijk opererende onderneming die zich 

bezighoudt met de ontwikkeling en bouw van woningen, kantoren, scholen, zorginstellingen en 

bedrijfshuisvesting (omzet circa 55 miljoen euro).  

 Daarnaast legt Lithos zich ook nadrukkelijk toe op integrale gebiedsontwikkeling. Er wordt 

vooruitstrevend ontwikkeld en samengewerkt in een open en oprechte werksfeer waarin 

collegialiteit, betrokkenheid en inzet onmisbaar zijn. 

 Mede door een duidelijke focus op wat wel en wat niet past bij Lithos, ondernemerschap, 

hoogwaardig eigen personeel, lage vaste kostenstructuur en flexibiliteit, is men ervan overtuigd 

een mogelijke verslechtering van de markt op te kunnen vangen. 

JOUW WERKZAAMHEDEN 

 Ondersteunen in ontwerpfase en prijsvorming. 

 Bewaken van het project op veiligheid, kwaliteit, geld en tijd. 

 Aansturen van het uitvoeringsteam (calculator, werkvoorbereider, uitvoerder). 

 Onderhouden van de contacten met opdrachtgevers en andere belanghebbenden. 

 Zelfstandig inkopen en contacten onderhouden met leveranciers en onderaannemers. 

 Voorzitten en deelnemen in diverse overlegstructuren. 

 Afhandelen van garantieklachten van jouw eigen projecten. 

 

WAT BRENG JE MEE 

Van jou verwachten we alle skills die een Technisch Projectleider nodig heeft voor het realiseren van 

zijn project. We hebben ze hieronder opgesomd. 

 Minimaal HBO werk- en denkniveau.  

 5 tot 10 jaar ervaring in de bouwsector. 

 Beheersing van office software pakketten. 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

 Collegiaal en communicatief. 

 Teamspeler met een no-nonsense mentaliteit. 

 Klantgerichtheid staat hoog in het vaandel: de klant staat bij jou voorop. 

 Ondernemend, zelfstandig en flexibel. 

 Creatief in het vinden van oplossingen. 

 Doorzettingsvermogen. 

 Stressbestendig.  



 

 

 

Maar er is meer nodig! Wil je onderdeel uitmaken van het Lithosteam dan neem je ondernemerschap én 

eigenaarschap mee. Je weet je verantwoordelijk voor het succes van jouw project. Niet alleen in 

financieel opzicht maar ook met als einddoel een tevreden klant.  

Jij beseft dat je zonder ondernemerschap geen unieke projecten kunt realiseren met innovatieve 

oplossingen. Je krijgt die vrijheid en pakt die mogelijkheden. 

 

HET AANBOD 

 Een zeer afwisselende en dynamische werkomgeving waarin je veel vrijheid en 

verantwoordelijkheid krijgt vanuit Lithos om je projecten vorm te geven en te leiden. 

 De mogelijkheid om brede ervaring op te doen en jezelf verder te ontwikkelen tot een bekwame 

professional/ondernemer. 

 Uitgebreide mogelijkheden tot het volgen van opleidingen. 

 Een sfeervolle onderneming met enthousiaste en gedreven collega’s en een actieve 

personeelsvereniging. 

 Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

WIE ZOEKEN WE  

 Een ambitieuze projectleider met ervaring die na jaren bewezen diensten de stap wil maken 

naar ondernemerschap en eigenaarschap. 

 

INTERESSE? 

Bel voor meer informatie Anton Spaan, 033 - 453 59 59 of stuur een e-mail met jouw CV naar 

info@lithos.nl 

Per post mag natuurlijk ook: 

Lithos bouw & ontwikkeling 

t.a.v. De heer A. Spaan 

Postbus 2634 

3800 GD  AMERSFOORT 

 

Wij kijken uit naar veel reacties van projectleiders, maar zijn niet geïnteresseerd in de reacties van 

advertentieacquisiteurs. 
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