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Voor nadere informatie kun je 
contact opnemen met André 

Ceelen, tel. 036–5489320. 
 

Je schriftelijke motivatie 
en C.V. kun je mailen 

aan mevr. M.T. Veerman,                        
m.veerman@cscsport.nl

 

INTERESSE 
& INFORMATIE

PROJECTLEIDER
SPORT M/V
Organisatie
CSC Sport is koploper in aanleg en renovatie van toekomstbestendige outdoor kunstgras- 
en kunststofsportfaciliteiten en staat voor sport, innovatie, mens en verduurzaming. Wij 
onderscheiden ons in de markt door persoonlijke dienstverlening op maat, flexibiliteit en 
een optimale kwaliteit van producten en diensten. Wij verwachten deze instelling ook van 
onze medewerkers.
                                                                                                                                       
De uitdaging
Als Projectleider Sport ben je eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en doelmatige 
uitvoering van outdoor Sportprojecten. Je geeft leiding aan en werkt intensief samen 
met projectmedewerkers zoals uitvoerders en je stuurt onderaannemers aan. In deze 
functie ben jij de contactpersoon voor (potentiële) opdrachtgevers, adviesbureaus 
en sportverenigingen, met wie je een duurzame relatie opbouwt en onderhoudt. Het 
opstellen en beoordelen van projectbegrotingen en -offertes maakt onderdeel uit van je 
takenpakket. 
                                                                                                                                                                       
Wij vragen
Je bent een aankomend of ervaren projectleider met een HBO/WO werk- en denkniveau 
en een relevante arbeidsachtergrond. Kennis van de RAW-systematiek is een pré. Je werkt 
gestructureerd en resultaatgericht, zowel zelfstandig als in teamverband. Daarbij beschik 
je over een goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel om een optimale kwaliteit 
van projecten en dienstverlening te leveren. Uitstekende schriftelijke en mondelinge 
communicatievaardigheden zijn belangrijk.

Standplaats
In diverse regio’s is versterking van ons team gewenst.
  
Wij bieden
Ben jij ambitieus, heb je technisch inzicht en ben je op zoek naar een veelzijdige en 
zelfstandige functie met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid, dan gaan we 
graag het gesprek met je aan. Bij CSC Sport bieden we je voldoende mogelijkheden 
om jezelf te ontwikkelen in een ondernemende werkomgeving met gedreven collega’s 
en een informele werksfeer. Wij bieden een passend salaris en goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Je wordt de welkome versterking van een enthousiast team in onze 
dynamische organisatie.

KOSTENBESPAREND
SAMENWERKEN VAN 
START TOT FINISH

ADVIES & ONDERSTEUNING 
BIJ HET ONTWERP VAN 
UW SPORTVLOER

HOGE KWALITEIT INSTALLATIE 
VAN UW SPORTVLOER DOOR 
ONS TOEGEWIJDE TEAM

ONDERHOUD 
IS ESSENTIEEL VOOR 
UW SPORTVLOER

KUNSTGRAS SPECIALISTEN


