
Werken bij een bedrijf dat voelt als familie
Jij gaat aan de slag als projectleider bij Borrenbergs Projectinrichting, één van de vier bedrijven binnen de Borrenbergs Groep. We 

zijn een écht familiebedrijf en als het erop aankomt, staat familie altijd voor je klaar. Zo is het bij ons dan ook. Neemt niet weg dat 

we altijd eerlijk zijn tegen elkaar. Dus ook als het een keer niet goed gaat. Op die manier maken we elkaar beter, slimmer en sterker. 

Of wellicht is ‘zelfredzaam’ een beter woord. We bieden je namelijk alle ruimte om jezelf te ontdekken, dat geldt voor jong en oud. 

Voor (persoonlijke) groei is binnen de Borrenbergs Groep en dus ook Borrenbergs Projectinrichting altijd ruimte.
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Borrenbergs Projectinrichting. Het e�ect van ervaring
Wij zijn op ons best, wanneer de situatie ons uitdaagt. Wanneer er wordt gevraagd om �exibiliteit, snelheid en een adequate 

reactie op een onverwacht verloop van een project. Vaak dienen we ons ook te schikken naar een situatie in de praktijk; een 

operatiekamer mag niet stilvallen, een hotel wil liever niet sluiten, een school ziet vakantieperiodes als de perfecte 

aangelegenheid voor revitalisering en een theater cancelt überhaupt liever geen voorstellingen. Onze opdrachtgevers ervaren 

dan ook steeds weer hetzelfde; het e�ect van ervaring. En met ruim 80 jaar aan ervaring, kunnen we stellen dat we ons 

ruimschoots hebben bewezen. Maar, de drive om te blijven verbeteren en groeien, die is er na al die jaren nog steeds.

Belangrijk voor jou
Als projectleider bij Borrenbergs Projectinrichting kom je binnen bij een bedrijf dat alles kan realiseren op het gebied van wand-, 

vloer- en raambekleding en actief is voor klanten in een grote diversiteit aan branches en sectoren. We zijn het bestaansrecht van 

de Borrenbergs Groep, groot geworden door groots te denken. Bij Borrenbergs Projectinrichting wordt hard gewerkt, maar voor 

gezelligheid is altijd ruimte. We zijn een open bedrijf, zonder ingewikkelde organisatiestructuur. We doen het gewoon samen. 

Wie ben jij
 Je weet mensen en middelen e�ectief in te zetten;

 Je bent �exibel en resultaatgericht;

 Je begeleid projecten van werkvoorbereiding tot oplevering, dit doe je door je team te managen; 

 Je weet als geen ander hoe je het projectteam moet faciliteren en ondersteunen;

 Je bent altijd verantwoordelijk voor de uitvoering van werkzaamheden zoals het met de klant is afgesproken;

 Je draait je hand niet om voor het budgetteren van projecten en het bewaken van de �nanciële projectstatus;

 Je zet je social skills graag in voor het opbouwen en onderhouden van je netwerk;

Ons aanbod voor jou
 Een mooie én diverse fulltime job (40 uur per week);

 We geven je veel verantwoordelijkheid en zelfstandig werk;

 Een unieke mogelijkheid om werkzaamheden te verrichten voor klanten in een grote diversiteit aan branches en sectoren;

 Wij groeien én bieden jou alle ruimte om met ons mee te groeien;

 Werken bij een bedrijf dat voelt als familie;

 We zijn ambitieus, goed georganiseerd en uiterst professioneel;

 Altijd een marktconforme beloning.

Wat wij vragen aan jou
 HBO werk- en denkniveau; 

 Opleiding bouwkunde of a�niteit met de bouw;

 Een goed gevoel voor kwaliteit. Je voelt als geen ander aan waar de klant behoefte aan heeft;

 We houden van samenwerken en verwachten dat jij hier moeiteloos in mee gaat;

 Je bent een gezicht van Borrenbergs Projectinrichting en weet jezelf en ons altijd op de best mogelijke manier te   

 presenteren;

 Computers kennen geen geheimen voor je;

 VCA VOL certi�caat;

 Een rijbewijs B.

Meer informatie over Borrenbergs Projectinrichting op www.adborrenbergs.nl

We zitten klaar voor je sollicitatie! 

Je sollicitatie kun je richten aan de Borrenbergs Groep, Dorpstraat 101, 5575 AE Luyksgestel. Ter attentie van Thomas van Och of 

mailen naar HR@borrenbergsgroep.nl

Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld / Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Borrenbergs Projectinrichting | Dorpstraat 101 | 5575 AE  Luyksgestel | T +31 (0) 497 - 54 13 90 | info@adborrenbergs.nl | adborrenbergs.nl


