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Van der Linden & Veldhuis Isolatie BV is gespecialiseerd in thermische, akoestische en brandwerende isolatie voor de industrie. Met 3 vestigingen 
in Nederland (Vlaardingen, Wormerveer en Sas van Gent) zijn wij één van de grotere isolatiespecialisten in de Benelux en onderdeel van het inter-
nationale VINCI Concern. Al meer dan 100 jaar staat de naam Van der Linden & Veldhuis borg voor kwaliteit, vakmanschap, servicegerichtheid en 
vooral voor veilig werken. Wij zijn dé specialist in industriële isolatietoepassingen voor zowel onderhoud van bestaande installaties als nieuwbouw 
projecten.

Uw taken
 Opleveren van projecten binnen de tijd, van de juiste kwaliteit en met de juiste financiële afwikkeling;

 Je zorgt voor aansturing en bijsturing van de projectorganisatie zodat projectactiviteiten efficiënt, tijdig en veilig worden uitge-
voerd;

 Je onderhoudt duurzame relaties met de opdrachtgever en de ketenpartners met als doel een optimale uitvoering en daaruit
voortvloeiend het verwerven van potentieel nieuwe projecten; 

Uw profiel
 Jij hebt passie voor het sturen op de beheersing van uit te voeren projecten. Jij onderscheidt je in de manier van sturing die 

je kiest en afstemt op het soort project en omgeving. Jij bent als projectleider de spil in het geheel en verbindt de betrokke-
nen om een optimaal resultaat te bereiken. Werken in een dynamische en soms hectische omgeving, spreken jou aan. Alles 
hangt samen met jouw manier van communicatie waarmee jij draagkracht weet te creëren bij de diverse belanghebbenden 
en jouw team. Je stijl van communiceren weet je daarop aan te passen, zowel mondeling als schriftelijk. Wij verwachten mini-
maal:

o Ervaring in een vergelijkbare rol

o Je bent in het bezit van een hbo opleiding richting Werktuigbouw, Installatietechniek, Civiele techniek,
Elektrotechniek, Bouwkunde of vergelijkbaar 

o Goede beheersing van de Nederlandse taal.

Wij bieden U
 Een goed salaris in lijn met opleiding, ervaring, kennis en vaardigheden 

 Een prettige en collegiale werksfeer

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden
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