Over RISØR FURNITURE.
RISØR FURNITURE verzorgt totaalinrichting voor de hotel- en projectmarkt, zowel voor kleinere als
omvangrijke projecten (100+ kamers). RISØR verzorgt de volledige meubilering, van stoelen en tafels
tot bedden, lampen en accessoires, in verschillende stijlen en prijsklassen.
Het monteren van deze meubels wordt gedaan door het RISØR Montageteam. Het RISØR
montageteam verzorgt het volledige opbouwproces, van assemblage en opslag tot transport en
montage op locatie. Dit montageteam bestaat voornamelijk uit flexibel inzetbare studenten. Op dit
moment is er ruimte voor uitbreiding in ons team en daarom zijn we op zoek naar jou (m/v) om ons team
te komen versterken als

Ervaren Projectleider (M/V) >HBO | Fulltime
Bij RISOR Furniture meubileren we expat woningen op projectbasis. Dit wil zeggen van A -Z richten
we woningen in. We werken met name voor projectontwikkelaars en de grootte van onze projecten
variëren van 4 - 800 woningen per project. Om dit alles geheel vlekkeloos te laten verlopen zijn we op
zoek naar leidinggevende aanpakker die op de vloer de aansturing en verantwoording neemt voor dit
soort projecten. Dit houdt in dat je alle leveringen plant met ons kantoor en je team op de klus zo
efficiënt mogelijk aanstuurt. Ook zijn er tal van klussen waar je zelf meedraait met het monteren van
divers meubilair. Je zal voornamelijk bezig zijn met het coördineren en motiveren van je
monteursteam maar ook zelf meewerken op de vloer hoort erbij.
Wat zijn de verantwoordelijkheden?
• Je bent een meewerkend voorman die staat voor kwaliteit, stiptheid en denken in oplossingen.
• Je werkt graag met je handen en met je hoofd en je bent tevreden als alles strak op de plek staat.
• Je ondersteunt het team bij kleine en grote projecten.
• Contact en aanspreekpunt klanten;
• Je stuurt je elke dag het team aan en weet dit team te motiveren en corrigeren mocht het nodig zijn;
• Je doet de opleveringen van de toegewezen projecten.
Wat bieden wij jou?
• Werken in een jong en dynamisch team;
• Doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf;
• 2000-2600 euro bruto per maand;
• Afwisselende functie met ruimte voor input en meedenken;
• Auto/Bus van de zaak.
Deze functie vereist van jou:
• Je hebt een MBO 4 opleiding of hoger afgerond;
• Je bent 40 uur per week beschikbaar;
• Je bent nauwkeurig, georganiseerd en weet van aanpakken;
• Je hebt een rijbewijs en kan ook verantwoord met een busje overweg;
• Teamplayer die goed overweg kan met studenten;
• Je houdt graag het overzicht en krijgt een kick als een opdracht loopt zoals jij het van tevoren hebt
uitgedacht;
• Je bent communicatief sterk, toont initiatief, wil graag leren en bent een harde werker;
• Je bent energiek, ondernemend en oplossings/resultaatgericht;
• Je gedijt goed in een omgeving waar je veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt.
Zijn dit jouw kwaliteiten?
• Aanpakker die enthousiast wordt van het draaien van onze meubileringsprojecten en tegelijk
meehelpt met het monteren van meubilair;
• Snel kunnen schakelen;
• Georganiseerd;
• Natuurlijk overwicht;
• Zelfstanding;
• Stressbestendig;
• Accuraat.

