
 
 
 
 

     

                                       
 
 
 

Ben jij onze nieuwe collega? 

Wij nodigen je uit om ons team te versterken 

DENKT | BOUWT | ONDERHOUDT 

Jac Ruyters Groep 
We zijn een familiebedrijf met een mooie 

historie van bijna 55 jaar. In die tijd hebben 

we ons als team sterk ontwikkeld en de 

nodige successen gevierd. Voortdurend 

investeren we in onze klantrelaties, 

automatisering en de ontwikkeling van 

onze medewerkers. Denk daarbij aan de 

nieuwste ICT, informatiedagen, trainingen 

en kennissessies.  

Met andere woorden, de Jac Ruyters 

Groep is een omgeving die uitdaagt om te 

excelleren in vastgoedonderhoud en jezelf 

te ontwikkelen. 

 

Bezoek ook onze website www.ruyters.nl  

 

Binnen ons familiebedrijf is er plaats voor een Projectleider 

Onderhoud- en Schilderwerken. Wil jij deel uitmaken van een 

enthousiast team en jezelf verder ontwikkelen? 

Aansprekende kenmerken zijn: 

  

• Mooie onderhoud- en schilders projecten managen voor 

uiteenlopende professionele opdrachtgevers in Zuid-

Nederland. 

• Resultaatgericht samenwerken op basis van scenario’s tot 

einde exploitatietijd van vastgoed waarbij kwaliteit, 

duurzaamheid en innovatie voorop staat. 

• Kennis delen en continu verbeteren met een familiair 

team van schilder- en vastgoedonderhoud specialisten. 

• Werken met een team collega-vaklieden die mooie 

projecten realiseren en ook deze successen vieren. 

• Continu opgeleid worden om je als persoon te 

ontwikkelen en altijd kennis te hebben van innovaties, 

technieken en nieuwe producten / materialen.  

• Werken vanuit kennis, ervaring en informatie middels de 

diverse softwaretoepassingen. 

• Belangen verbinden en realiseren met opdrachtgevers, 

bewoners en het projectteam. 

 

                 Projectleider 

Onderhoud- en Schilderwerken 

Solliciteren 

We bieden een informele en uitdagende 

werkomgeving, een prima salaris en goede 

arbeidsvoorwaarden.  

Wil je kennis komen maken of heb je nog 

vragen? Laat het ons weten en we plannen 

graag een afspraak in. Stuur dan s.v.p. een 

mail naar vacatures@ruyters.nl  

Profiel 

We zoeken een enthousiast nieuw lid voor ons 

groeiende team met HBO werk- en denkniveau: 

 

• Je bewaakt en begeleid projecten op het 

gebied van planning, budget, kwaliteit en 

veiligheid. 

• Je hebt een commerciële, resultaat- en 

klantgerichte instelling.  

• Je bent een natuurlijke leider die 

resultaatgericht en mensgericht is ingesteld. 

• Je beschikt over goede communicatieve 

eigenschappen (in woord en geschrift). 

• Je kunt zelfstandig, slagvaardig, innovatief en 

daadkrachtig werken. 

• Jouw projecten leid je in goede banen, door op 

enthousiaste wijze leiding te geven in het 

team. 

 

http://www.ruyters.nl/
mailto:vacatures@ruyters.nl

