
Vacature projectleider woningbouw 

 

Wil jij meebouwen aan de woningen van de toekomst? Geloof jij in een fabriekswoning die je in één 

dag sleutelklaar kan opleveren? En zoek je een uitdaging met veel eigen verantwoordelijkheid in een 

innovatief bedrijf waar je kan samenwerken aan creatieve oplossingen in een nieuw concept? Dan 

is deze functie bij Mill Home echt iets voor jou!  

JOUW FUNCTIE ALS PROJECTLEIDER 

Je overziet de bouw van onze woningen van werktekening tot sleuteloverdracht. Je beheert de 

planning en schakelt dagelijks met onze productieleider en werkvoorbereider over de voortgang. 

Daarnaast ben je vaak op locatie om de woningen te plaatsen, grondwerkzaamheden te overzien of 

afspraken te maken met de eindklant. Je overlegt met externe partijen en stemt de werkzaamheden 

op elkaar af. Tot slot evalueer je het proces en de begroting en denk je mee in verbeteringen in de 

realisatie van volgende projecten. 

OVER MILL HOME 

Bij Mill Home produceren we compacte en comfortabele woningen van hoge kwaliteit. We bouwen 

onze woningen "smart" door gebruik te maken van innovatieve bouwtechnieken, hoogwaardige 

houten sandwichpanelen en moderne technische installaties. Al onze woningen worden volledig in de 

fabriek geassembleerd en binnen één dag op locatie geplaatst. Hierdoor bouwen we niet alleen flexibel 

en razendsnel, maar ook duurzaam en verantwoord door minimale uitstoot van stikstof en CO2. 

JIJ BENT 

✓  Een echte aanpakker, stressbestendig en denkt alleen in oplossingen 

✓  Communicatief sterk met een uitgesproken mening over innovatie in de bouw  

✓  Iemand die van nature de leiding neemt en mensen weet te motiveren 

JIJ HEBT 

✓ Een afgeronde opleiding bouwkunde of vergelijkbaar 

✓ Meerdere jaren ervaring in de (woning)bouw 

✓ Kennis van AutoCAD, calculeren en projectleiding 

✓ Feeling met houtbouw is een sterke pre 

WIJ BIEDEN 

✓  Een uitdagende functie met mooie doorgroeimogelijkheden 

✓  Een enthousiast team en veel ruimte voor nieuwe ideeën 

✓  Een marktconform salaris 

✓  Secundaire voorwaarden conform de CAO houtverwerkende industrie 

INTERESSE? 

Voor vragen over deze vacature kan je contact opnemen met Maarten Besemer via 0485-315968.  

Of stuur direct je CV en motivatie naar maarten@millhome.nl en dan spreken we elkaar snel! 

mailto:maarten@millhome.nl

