Vind je het een uitdaging om een interieurproject van A tot Z te begeleiden en tot een goed eindresultaat te
brengen? Gaat jouw hart sneller kloppen van het perfect bedienen van de meest kritische klanten? Lees dan
vooral verder!
Wij hebben een vacature voor een:

Ervaren Projectleider Interieurprojecten (40 uur)
Wat ga je doen?
Als Projectleider Interieurprojecten ben je vanaf de start tot aan de oplevering van een project het
aanspreekpunt voor de opdrachtgever, de onderaannemers en de interne organisatie. Je stelt begrotingen en
projectplanningen op, controleert de voortgang en bewaakt het budget. Daarnaast zorg je voor de inkoop
van materialen en onderaannemers en organiseer je projectvergaderingen.
Met wie willen we graag in gesprek?
Voor deze functie zoeken wij een enthousiaste collega met een commerciële en flexibele instelling.
Daarnaast herken je jezelf in de volgende criteria:
▪ Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding Bouwkunde (of vergelijkbaar werk- en denkniveau);
▪ Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als projectleider of in een soortgelijke functie;
▪ Je hebt kennis van MS365 (o.a. programma’s Project en Excel) en kan met Autocad omgaan.
▪ Je hebt een resultaatgerichte en proactieve instelling;
▪ Je hebt overtuigingskracht en bent stressbestendig;
▪ Je bent in het bezit van een rijbewijs.
Wie zijn wij?
Mirato Design + Build: twee expertises die elkaar versterken. Wij ontwerpen én realiseren interieurs voor de
zakelijke markt. Door zowel samen als los van elkaar te werken benutten we onze individuele kracht en
behalen we het beste resultaat. Ook wanneer we puur als interieurarchitect of afbouwpartij betrokken zijn.
Wij werken samen in één studio, de plek waar onze meerwaarde ontstaat.
We zijn een compacte organisatie van professionals, waar ieder vanuit zijn eigen expertise een belangrijke
bijdrage levert. Onze gemeenschappelijke drijfveer is dat we ons willen blijven verbeteren in ons vakgebied
en trots zijn op de resultaten die we als team neerzetten. Er is sprake van een informele cultuur waarin eigen
initiatief wordt gestimuleerd, gewaardeerd en beloond.
Dit krijg je ervoor terug!
Een uitdagende functie in een gezellig team en uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Verder steunen wij je bij het ontdekken en ontwikkelen van je talenten, ambities en capaciteiten.
Heb je interesse in deze vacature? Stuur een korte mail met je motivatie samen met je CV naar:
solliciteren@mirato.nl.

