WINDWARD ROADS & CONSTRUCTION
general contractor

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN? WIJ ZOEKEN EEN:

BEDRIJFSLEIDER
In deze rol ben jij medeverantwoordelijk voor het verwerven van projecten. Ook begeleid je het
proces vanaf verwerving tot en met oplevering. Jij zorgt met het team voor de juiste aanbieding.
Projecten volg je op de voet en jij bent het aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Gedurende het
proces signaleer je vroegtijdig eventuele problemen en ben je pro-actief in het relatiebeheer.
Jouw doel is een optimale klanttevredenheid en het borgen van de voortgang van het project.
Samen met de directie versterk jij de positie en het imago van Windward Roads.

WAT VRAGEN WIJ?
• Hbo+ werk- en denkniveau
• > 10 jaar werkervaring
• No-nonsense mentaliteit
• People manager
• Kennis van kosten en techniek
• Strategisch gesprekspartner voor de klant
• Empathie en het vermogen om lange termijn
relaties op te bouwen

WAT BIEDEN WIJ?
• Een afwisselende en uitdagende functie
• Grote mate van zelfstandigheid
• Een informele en open werksfeer
• Prima primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden
• Heb jij het niveau, de persoonlijkheid en
de ambitie dan is er de mogelijkheid door
te groeien naar de rol van directeur

•
•
•
•

Zakelijk inzicht en een ondernemende instelling
Sterk analytisch vermogen en
Financieel goed onderlegd
Gevoel voor politieke- en marktverhoudingen op
het maatschappelijk- en aannemingsvlak
• Kennis van technische adm. voorschriften is een
pré (met name S.A.A.B., RAW, UAV en FIDIC)

WINDWARD ROADS
Windward Roads is een allround aannemer in de
infrastructurele, civiele en bouwkundige werken
en is onderdeel van Janssen de Jong Caribbean.
We hebben circa 100 medewerkers, een breed
en gevarieerd machinepark en een eigen asfalten betoncentrale. Onze projecten lopen uiteen
van vliegvelden en kustwerken tot bouwkundige
en infrastructurele werken. Ook geven we
ondersteuning aan onze zusterbedrijven op Saba,
Sint Eustatius en Anguilla.

GEÏNTERESSEERD?
Stuur je sollicitatiebrief en CV naar  j.hettinga@jajo.com
Kijk voor meer informatie op:  www.jajo.com

