
                    
                                                                    
Blitta bv in Venray is een innovatieve en gerenommeerde speler in de bouwsector en 
heeft het voorrecht het aanzicht van gebouwen te mogen vervaardigen. Al rijdend door 
Nederland zijn op tal van plaatsen, vaak welbekende, gebouwen te zien, waarvan Blitta 
de aluminium gevels heeft gemaakt. 

Achter de realisatie van zulke prachtige, vaak grote en prestigieuze projecten, bevindt 
zich een team van ruim 100 vakmensen. Veelal techneuten, die hun krachten bundelen 
en in elk project hun kennis, vaardigheden en creativiteit inzetten om naar tevredenheid 
een mooi eindresultaat te realiseren. Hierbij worden verschillende rollen vervuld door 
medewerkers in alle leeftijdscategorieën, van starter tot senior. De medewerkers hebben
een sterk arbeidsethos en zijn trots op hun werk.

Blitta wil nieuwe stappen zetten in het verbeteren van de voortbrengingsprocessen. 
Projectbeheersing en optimaliseren van het contractmanagement zijn continue 
aandachtspunten, waarbij, in de Blitta-stijl en -cultuur, aandacht voor mensen en relaties
centraal staat. 

Om dit samen met medewerkers, leidinggevenden en klanten te realiseren zoeken we 
een:

Manager Contracten en Projecten
Financieel sterke relatiebouwer die leiding en structuur geeft aan

projecten 

De uitdaging

• Als manager contracten word je samen met je team na opdrachtverwerving 
organisatorisch en contractueel verantwoordelijk voor alle in uitvoering zijnde 
gevelbouwprojecten volgens budget en klantenwensen

• Het bewerkstelligen van meer structuur, duidelijkheid en inhoud in 
projectbeheersing zijn hierbij de belangrijkste doelstellingen

• Je coacht en begeleidt de projectleiders, hoofd montage en montage-uitvoerders,
die rechtstreeks in contact staan met alle betrokken interne afdelingen en externe
belanghebbenden bij de ontwikkeling van de hun toegekende 
gevelbouwprojecten

• Met projectleiders en uitvoerders anticipeer je op mogelijke knelpunten in de 
uitvoering. De kosten van projecten zijn belangrijke aandachtspunten

• Je werkt nauw samen met de interne afdelingen sales, engineering, 
voorbereiding en productie en de managers van deze processen 



                    
                                                                    

• Waar nodig pas je in samenspraak met je team de structuur van het 
projectmanagement en contractbeheer aan

• Je draagt bij aan het businessplan en neemt de verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering ervan

• In samenspraak met de lean manager pas je systematisch LEAN-methodieken 
voor projectmanagement en uitvoering toe

• Je werkt aan het coördineren, structureren en verder opzetten van de afdeling 
service en onderhoud

• Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur

Gevraagde ambities

• Gedreven door structuur, relaties en financiën
• De wil om te werken in een operationele en projectgerichte werkomgeving
• De ambitie om collega’s te coachen en sturen in het realiseren van 

resultaatverbetering

Je profiel

• Positieve uitstraling en standvastige persoonlijkheid
• Technisch commerciële opleiding(en) op HBO of TU niveau. Bijvoorbeeld 

technische bedrijfskunde, werktuigbouwkunde, bouwkunde, economie
• Ervaring met budgetmanagement in een project gestuurde maak organisatie
• Interesse in bouw, techniek, financiën, commercie en mensen
• Analytisch en cijfermatig stevig onderlegd
• Goede organisatorische, sociale en leidinggevende vaardigheden
• Affiniteit met de cultuur van de bouwbranche en de bijbehorende 

samenwerkingsprocessen, waarbij het er soms stevig aan toe kan gaan

Het Blitta aanbod aan jou

Werken bij Blitta betekent ook onderdeel uitmaken van een team van enthousiaste 
collega’s met passie voor hun werk. Bovendien betekent het werkzaam zijn in een 
organisatie waarbij innovatie en het succesvol aangaan van uitdagingen in de genen zit.
Je mag rekenen op goede marktconforme arbeidsvoorwaarden en persoonlijke 
groeimogelijkheden.

De sollicitatieprocedure 



                    
                                                                    
De sollicitatieprocedure is in overleg met Invent Personeel en Organisatie in Venlo. Bij 
interesse kun je contact opnemen met Jack Lenssen op nummer 06 53313838.
Sollicitatieadres: jacklenssen@invent-personeel.nl
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