
Projectleider Smeets Schilderwerken Stein BV te Elsloo 
 

Smeets Schilderwerken Stein BV maakt al decennia lang professioneel werk van schilderwerk. 
Het vakmanschap van onze schilders, in combinatie met het gebruik van hoogwaardige 
materialen is onze waarborg voor de belangen van de opdrachtgever. Smeets Schilderwerken 
Stein BV heeft een grote verscheidenheid klanten. Bedrijven, gemeentes,  
bouwondernemingen, woningcorporaties, industriële bedrijven, alsook VvE’s én particulieren 
doen geregeld een beroep op het vakmanschap van Smeets. Wij gaan veel verder dan alleen 

schilderen, we ontzorgen en werken compleet af. Schilderwerk, houtrotherstel en coatings zijn onze hoofdactiviteiten, 
maar door de jaren heen is ons dienstenpakket in de volle breedte uitgebreid zoals brandvertragend schilderwerk. 
 

Wij zijn op zoek naar een Projectleider M/V 
met goede communicatieve vaardigheden, energieke en enthousiasmerende werkhouding en die uitdagingen en hectiek 
niet uit de weg gaat. 
 

Algemene Omschrijving 
De projectleider geeft leiding aan de medewerkers betrokken bij de projecten en stuurt de bedrijfsvoering hiervan. Hij 
begeleidt en coördineert alle projectwerkzaamheden. De projectleider is verantwoordelijk voor het behalen van het door 
directie gesteld projectresultaat. Hij neemt beslissingen om die resultaten te behalen en te vergroten.  
Je zorgt voor de instandhouding en bevordering van onze klantenportefeuille. 
 

Takenpakket 
Commercieel: 

• Medeverantwoordelijk voor het bereiken van de gestelde commerciële doelstellingen; 

• Uitbouwen en instandhouding van relatiebestand; 

• Stuurt actief op het realiseren van de begrote omzet en het begrote projectresultaat. 
 
Operationeel: 

• Zorgdragen voor de organisatie van de werken en leidinggeven aan uitvoerders, voormannen en uitvoerenden; 

• Verantwoordelijk voor de communicatie en afstemming van werken met onze opdrachtgevers;  

• Verantwoordelijk voor de calculatie en nacalculatie van de uit te voeren projecten;  

• Zorgdragen voor de levering van kwalitatief goed werk binnen de gestelde projecttijd; 

• Verantwoordelijk voor de totale kwaliteit van en veiligheid op onze projecten; 

• Beoordeelt meer- en minderwerken en bespreekt deze met de opdrachtgever. 
 

Functieprofiel 
• Minimaal MBO/HBO werk- en denkniveau door opleiding of werkervaring verkregen in de schilderbranche; 

• In het bezit van VCA-VOL; 

• Voldoende computervaardigheden; 

• In het bezit van rijbewijs BE. 
 

Wat wij jou bieden 
• Een warm welkom in een informeel en enthousiast team; 
• Een uitdagende functie binnen een ambitieus schildersbedrijf; 
• De mogelijkheid om het beste uit jezelf te halen, incl. opleidingsmogelijkheden; 
• Veel vrijheid en verantwoordelijkheid met ruimte voor initiatieven en ideeën; 
• Goede arbeidsvoorwaarden, dito salaris conform CAO en een pensioenregeling. 
 
 
Interesse? Stuur dan je sollicitatiebrief voorzien van CV naar Ronald Troquet, bedrijfsleider, 
r.troquet@smeetsschilderwerkenstein.nl 
 

Meer informatie 
Wil je meer weten over Smeets Schilderwerken Stein BV, kijk dan op www.smeetsschilderwerkenstein.nl. 
Heb je vragen over de vacature, mail dan naar r.troquet@smeetsschilderwerkenstein.nl of bel 046 – 428 8180. 
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