The Service Agency

Gezocht: Commercieel Projectmanager
Binnen de verhuis- en montagebranche
Locatie: Randstad en omgeving
Powerplay People zoekt een commercieel projectmanager! Iemand die van aanpakken weet, wil starten
in een groei functie, goed met mensen om kan gaan, gevoel voor commercie heeft en het leuk lijkt om de
uitdaging aan te gaan om onze Powerplay People Works tak naar een hoger plan te trekken en verder uit
te breiden!
Powerplay People, de service agency met uitdagende activiteiten in verschillende sectoren, onder anderen in Works, Security en Hospitality. De Works tak is gespecialiseerd in werkzaamheden in de verhuisen montagebranche met vestigingen in Amsterdam en Utrecht. Wij werken in opdracht van verschillende
opdrachtgevers. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het inhuizen van kantoormeubilair en
het monteren ervan, het op – en afbouwen van stands op beurzen en evenementen en ook cablemanagement projecten behoren tot de werkzaamheden. De verhuiswerkzaamheden zijn veelal grote projectmatige verhuisklussen, denk hierbij aan verhuizingen van kantoorpanden en loodsen. Daarbij is het
verhuizen van de ICT en archieven hier veelal een groot onderdeel van.

Functieomschrijving:
Wij zijn op zoek naar een meewerkende senior projectmedewerker die beschikt over leidinggevende
capaciteiten en tevens ook een stuk accountmanagement richting onze opdrachtgevers niet schuwt. Je
bent een meedenkende uitvoerder die uit kan en wil groeien tot de manager van de Works tak van Powerplay People. Affiniteit en ervaring binnen de verhuis- en montagebranche zijn je niet vreemd.
De functie is opgebouwd uit de volgende twee kern verantwoordelijkheden;
1. Meewerkend projectleider om zo onze klanten, werkzaamheden en medewerkers te leren kennen.
2. Overnemen en uitbreiden van het accountmanagement en zorgdragen voor kwaliteit binnen de Worksmedewerkers pool.
1. Als meewerkend projectleider stuur je vaak samen met de voorman van de betreffende opdrachtgever
een kleine groep van onze junior medewerkers aan bij het klaren van een klus. Je bent onze contactpersoon in de praktijk. Je verzamelt iedereen in de ochtend, je stuurt aan op locatie, behoudt het overzicht
en zorgt daarbij bijvoorbeeld ook voor de urenregistraties en het contact met klanten. Daarbij werk je zelf
natuurlijk net zo hard mee! Het werk is flexibel en wisselend in aanbod, klant en locatie.
2. Naast projectleider zal je ook verantwoordelijk worden voor de kwaliteit van de Works-medewerkers
poule en zorg je ervoor dat er tijdig ingespeeld wordt op veranderingen binnen de markt en bij onze
opdrachtgevers. Je werkzaamheden zullen deels ook op een kantoor plaatsvinden en je groeit binnen
afzienbare periode naar de functie van manager van de Powerplay People Works tak. Tevens ben je
vanaf dat moment eindverantwoordelijk voor het gehele reilen en zeilen van deze tak. Ook ben je in staat
om nieuwe projecten en klanten aan de Works tak te binden.
Powerplay People Works beschikt over eigen gereedschap en vervoer voor onze mensen.
De klussen vinden grotendeels doordeweeks plaats en veelal in de regio Randstad.
Verder zijn er nog extra verdiensten mogelijk als je zelf nieuwe klanten en opdrachten binnenhaalt. Je zal
bijdragen aan de kwaliteit en structurele groei van Powerplay People.

Jij bent:
- woonachtig in Amsterdam, Utrecht of directe omgeving.
een projectleider, een ondernemer, een monteur, initiator en een motivator.
- iemand die ervan houdt om de leiding te hebben en het maakt trots om te zien dat je
team beter wordt.
- een steengoede adviseur met oog en drive voor resultaat.
- een vooruitdenker, een meedenker en ziet in elke klus nieuwe mogelijkheden en kansen,
‘Wat is de meest efficiënte aanpak?’ is een vraag die elke klus opnieuw door je hoofd gaat.
- een klusser met technisch inzicht die volledig zelfstandige klussen kan draaien en een
duidelijke projectleider wanneer er in teamverband gewerkt moet worden.

Vereiste kwalificaties:
- Aantoonbare ervaring binnen de verhuis- en montagebranche
- Accountmanagement skills zijn aanwezig
- De wil om te starten in een groeifunctie binnen de branche
- Flexibel inzetbaar
- Eigen auto en eigen gereedschap is een pre
- VCA certificaat is een pre
- Rijbewijs B is een vereiste

Durf jij het aan?
Mail dan je CV + motivatie naar Utrecht@powerplaypeople.nl t.a.v. Koen Mallee

