
 
 
 
 
 
 

Projectleider Infra (40 uur) 

 

In het kort: 

Heb jij een passie voor infra en houd jij wel van afwisseling? Vind jij het leuk om de hele dag 

uitgedaagd te worden waarbij het jouw verantwoordelijkheid is dat het team optimaal functioneert? 

Als projectleider infra bij Molhoek-CCT ben je verantwoordelijk voor je eigen “winkeltje” waarbij je 

samen met jouw team invulling gaat geven aan onze mooie projecten. Een uitdagende functie in een 

dynamische omgeving, iets voor jou?  

Dit ga je doen:  

Als projectleider infra bij Molhoek-CCT draag jij zorg voor de volledige organisatie, de 
projectbewaking, de financiën en de communicatie van onze mooie projecten. Jij bent degene die de 
touwtjes in handen heeft en houdt. Kosten, veiligheid, de planning, het team, rapportages, kwaliteit; 
jij zorgt ervoor dat dit altijd goed komt. In de praktijk ben je een groot gedeelte van je tijd bezig met 
projectmanagement waarbij je meerdere projecten tegelijk onder je hoede hebt. Daarnaast ben je in 
gesprek met onder andere opdrachtgevers, jouw collega projectleiders en stuur je jouw team aan. Je 
houdt steeds het einddoel in het vizier en maakt de planning voor de maand, de week en de dag. 
Door jouw gevoel van overzicht ontstaat er rust in het team. Een project dat opgeleverd wordt 
binnen de projectdoelstellingen en een tevreden opdrachtgever, dat is jouw doel. Om dit te bereiken 
krijg je veel vrijheid om jouw eigen koers te bepalen. 

Onze projecten zijn zeer divers, variërend van 10 duizend euro tot ongeveer 10 miljoen en bevinden 
zich op het snijvlak van rail en infra. Hierdoor zijn de werkzaamheden afwisselend en de 
werkomgeving dynamisch. Je verricht jouw werkzaamheden grotendeels vanuit jouw kantoor in 
Utrecht of Raalte (afhankelijk van waar je woont) en deels op onze projectlocaties. Ons werkgebied 
strekt zich uit over heel Nederland. 

Dit is jouw bedrijf: 

Molhoek-CCT is nationaal een kracht om rekening mee te houden. Rail gebonden civiele werken 
(aanleg perrons, overwegen, drainagesystemen, hekwerken langs het spoor, diverse bestratingen), 
aanbrengen van gewapende grond, grond- en wegenbouw en ook grootschalig groenonderhoud 
behoren tot de belangrijkste werkzaamheden van Molhoek-CCT B.V. Daarnaast leggen wij ook 
industrieterreinen en recreatiegebieden aan en beheren deze. Stuk voor stuk mooie projecten waar 
we trots op zijn. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
Dit mag je van ons verwachten: 

Onze collega’s hebben een 8,1 gegeven voor hun algemene tevredenheid over het werken bij 
Molhoek-CCT. En dat is niet voor niets. De betrokkenheid en trots in de organisatie is groot. Je komt 
terecht in een zeer collegiale en gedreven werkomgeving met veel ruimte voor opleiding, 
persoonlijke ontwikkeling en groei. Wij zoeken iemand voor de lange termijn, daarom bieden wij je 
een vaste baan met uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.  

Je ontvangt een goede pensioenregeling met werkgeversbijdrage en 43 vakantiedagen per jaar. Om 
aan het milieu ons steentje bij te dragen, stimuleren wij elektrisch rijden. Zo ook bij de keuze van 
jouw leaseauto. We bieden je daarnaast een collectieve ziektekostenverzekering en een 
personeelsvoordeelwinkel. 

De functie is fulltime (40 uur per week), maar parttime (minimaal 32 uur per week) is eventueel 
bespreekbaar. 

Dit verwachten wij van jou: 

Van nature ben je sociaal, communicatief sterk en onderhoud je gemakkelijk zowel externe als 
interne relaties. Ondernemerschap en resultaatgerichtheid zijn key in deze functie. Vanuit jouw 
pragmatische en flexibele instelling ben je gefocust op het eindresultaat. Je bent een zelfstarter en 
proactief in het uitvoeren van je werk. Je geeft niet snel op en blijft kalm en analytisch, ook in lastige 
situaties. Zo zorg jij ervoor dat jouw team kan presteren. 

Verder heb je: 

• minimaal HBO werk- en denkniveau 
• een afgeronde opleiding in de civiele techniek 
• enkele jaren werkervaring in een vergelijkbare functie 
• een goede beheersing van administratieve processen en kennis van de aanwezige 

contractvormen in de markt zoals RAW en UAV-GC 
• een goede beheersing van de Nederlandse taal 

 

Meer informatie en solliciteren 

Meer weten? 
Heeft deze vacature jouw interesse gewekt, en wil je graag nog meer informatie? Neem dan contact 
op met Jan Postema via 06 – 5354 1899 of via mail j.postema@molhoek-cct.nl. Ook is Jan via 
whatsapp bereikbaar. 

Solliciteren 
Ben je enthousiast geworden over deze functie dan zien we jouw reactie en CV graag tegemoet.  
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