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Vacature:
Project Begeleider (M/V)

Burghouwt is een familiebedrijf dat is opgericht in 1976. Wij zijn een onafhankelijke landelijke groothandel in ijzerwaren, ger-
eedschappen, hang- en sluitwerk en werkkleding.  Vanuit tien vestigingen door het land  adviseren en leveren wij hoogwaardige 
producten aan bouw- en bouw gerelateerde ondernemingen. Service, kwaliteit en een hoge leverbetrouwbaarheid staan hoog in 
het vaandel bij Burghouwt. Wij reageren snel op veranderingen in de markt.  Als betrouwbare partner en werkgever wordt gewerkt 
aan een duurzame relatie met onze afnemers, leveranciers en medewerkers, met als resultaat een gezond rendement waarbij het 
menselijke aspect niet uit het oog wordt verloren. 

Het gaat goed met Burghouwt! Wij groeien in zowel omzet, vestigingen als diensten. Om deze groei te kunnen waarborgen, 
zijn wij voor onze afdeling Projecten in Etten-Leur per direct op zoek naar een enthousiaste

Project Begeleider (M/V)

Functieomschrijving
Het betreft een veelzijdige functie waarin klantcontact centraal staat. Als Projectbegeleider ben je verantwoordelijk voor het 
voorbereiden, opzetten, controleren, uitbrengen en opvolgen van offertes ten aanzien van het hang- en sluitwerk en deurcon-
cepten. De Projectbegeleider rapporteert rechtstreeks aan de Manager Projecten.
 

Concreet houdt je takenpakket het volgende in:

• Voorbereiden van offerteaanvragen; bestaande uit het opvragen van inkoopprijzen, specificaties en levertijden
• Het uitwerken van projectaanvragen (a.d.h.v. bestekken, kozijnstaten en plattegronden) in deurconcepten en hang- en 

sluitwerkstaten
• Het offreren van producten en/of complete oplossingen a.d.h.v. de uitwerkingen
• Het structureel en periodiek nabellen en vastleggen van project- en offerte statussen
• Het verwerken van projectorders i.c.m. planning, vastlegging, bewaking, bijsturing van de afspraken en uitvoering
• Communicatie verzorgen van en naar de leverancier, interne medewerkers en klanten
• Het incidenteel bezoeken van klanten en projecten samen met de projectadviseur
• Deelname aan interne en externe projectgerichte scholings- en trainingsactiviteiten
 

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een collega die beschikt over de volgende opleiding, kennis en ervaring:

• Een afgeronde MBO-opleiding danwel MBO-niveau verkregen door werkervaring
• Kennis van en ervaring met de gevoerde producten en oplossingen
• Sterke plannings- en organisatorische eigenschappen
• Stressbestendig
• Flexibiliteit en doorzettingsvermogen
• Kennis van en ervaring met het automatiseringssysteem en Excel
• Commercieel inzicht
• Goede onderhandelings- en gesprekstechnieken
• Sterke vaardigheden op het gebied van planmatig werken en het nemen van intiatief
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Wat bieden wij?
Deze functie is heel veelzijdig, geen dag is hetzelfde. Het betreft een uitdagende, zelfstandige, commerciële functie met een 
grote mate van vrijheid. 
 
Burghouwt is een actief en gezond familiebedrijf dat aandacht besteedt aan de ontwikkeling van medewerkers. Medewerkers 
die de ambitie hebben om door te groeien, krijgen een opleidings- ontwikkelingsperspectief aangeboden en worden hierin 
gecoached. Binnen Burghouwt krijg je veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. 
 
Je werkt samen met een leuke groep collega’s in een fijne sfeer. Wij bieden een marktconform salaris dat past bij je kennis en 
ervaring. Wij hanteren goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden en volgen hierin de CAO WTG.
 
De functie is voor 40 uur per week.

Solliciteren?
Ben jij enthousiast geworden over deze functie en wil je hier meer over weten? 
Neem dan contact op met Ruud Klijn, Manager Projecten.
Hij is te bereiken op telefoonnummer 06 86 82 37 73, of per email via: r.klijn@burghouwt.nl
Vragen over de procedure kunnen worden gesteld aan Stephanie Geerdes, HR-functionaris. 
Zij is te bereiken op telefoonnummer 026 368 42 42.
Je sollicitatiebrief inclusief CV ontvangen wij graag per email via pz@burghouwt.nl t.a.v. Stephanie Geerdes.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld


