
VACATURE	
Van	Leeuwen	G.W.W.		B.V	is	een	veelzijdig	bedrijf,	ac@ef	in	de	Grond-	Weg	–	en	Waterbouw.		

Dagelijks	 werken	 wij	 met	 35	 gemo@veerde	 medewerkers	 voornamelijk	 in	 de	 Provincie	 Utrecht	 	 en	 Zuid	
Holland. 

Door toenemende werkzaamheden zijn wij op zoek naar een geschikte kandidaat voor de func9e 

Hoofduitvoerder	/	projectleider	G.W.W	

Je hebt als hoofduitvoerder / projectleider de financiële verantwoordelijkheid over je projecten. Eigen 
ini9a9even en innova9ef denken zien we graag en we bieden mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. Je bent 
van nature een coachend leider en komt ons helpen om samen van Leeuwen G.W.W naar een hoger niveau te 
9llen. Je krijgt de volledige vrijheid om van aanbesteding tot oplevering sturing te geven aan diverse projecten.  
Je onderhoudt klantcontacten en hebt een commerciële drive om je netwerk uit te breiden.	

Func@e-eisen;	

Je bent als moderne hoofduitvoerder /  projectleider gericht op innova9es, nieuwe ontwikkelingen en technieken 
en veranderingen in de markt. Je neemt een flinke dosis enthousiasme mee en weet hierin je projecFeam mee 
te nemen. Je hebt uitstekende coachende vaardigheden, bent crea9ef en ondernemend en met je commerciële 
kijk weet je precies aan de klantbehoeGe te voldoen. Je draagt ac9ef bij aan het realiseren van de 
ondernemingsdoelstellingen en je hebt een sterk ontwikkeld financieel inzicht.  Je woont bij voorkeur in de 

omgeving van Harmelen. 

- Een afgeronde mbo- of hbo-opleiding rich9ng Civiele Techniek. 

- Enkele jaren werkervaring als hoofduitvoerder / projectleider op het gebied van Grond- Weg en 
Waterbouw. 

- Je hebt voldoende kennis van digitale werkomgevingen (zoals Ibis besteksadministra9e)  

- Je hebt kennis van de lokale markt. 

Wat	bieden	wij; 

- Wij bieden een brede en afwisselende func9e binnen een middelgroot bedrijf wat kwaliteit hoog in het 
vaandel heeG staan. De werksfeer is goed en de arbeidsvoorwaarden zijn passend bij de func9e, leeGijd 
en ervaring. 

Interesse	in	deze	func@e?		

Stuur je sollicita9ebrief met korte mo9va9e en voorzien van CV naar: jan@vanleeuwengww.nl of 
bel met: 06 – 51 19 75 53 
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