
Werkvoorbereider/ Manager Interieurprojecten 

 

Wij zijn P&M Furniture: 

P&M Furniture is een vooraanstaande leverancier van horeca-interieurs en horecameubilair. Ons 

assortiment bestaat uit kwalitatief hoogwaardige maatwerk-interieurs die we grotendeels zelf 

ontwerpen en die worden geproduceerd bij partnerbedrijven in binnen en buitenland. 

P&M staat bekend om persoonlijke service en creatieve ontwerpen. Wij zijn met name actief in 

Duitsland en Nederland en ons hoofdkantoor is gevestigd in Horst (Noord Limburg). 

P&M Furniture is volop in beweging en groeit snel. Op dit moment hebben wij een vacature voor 

een. 

 

WERKVOORBEREIDER/ MANAGER INTERIEURPROJECTEN 

Technisch inzicht, Ondernemer, Coördinator, Initiator, Doorgroeier, Ambitieus, Helikopterview, 

Stressbestendig, Klantgericht, Communicatief. 

 

Wat is je positie: 

Als werkvoorbereider/ manager interieurprojecten ben je verantwoordelijk voor een effectieve 

en efficiënte realisatie van interieurbouw projecten. In deze projecten komt het werk van veel 

verschillende onderdelen van de organisatie samen. 

Je bent onderdeel van een professioneel multidisciplinair projectteam en gaat geen enkele 

uitdaging uit de weg. Je bent de schakel tussen je klant en de realisatie van onze projecten op 

kantoor en locatie. 

Kortom, je bent van A tot Z verantwoordelijk voor jouw project. 

 

Wat ga je doen: 

Je focus is het bereiken van een optimaal projectresultaat. Je stuurt op kwaliteit, planning én 

kostprijs. Je zorgt ervoor dat de informatie en informatiestroom volledig is en transparant 

verloopt en dat daarnaast de projectorganisatie op sterkte is. Dit vereist dat je de touwtjes stevig 

in handen hebt en op proactieve wijze het proces coördineert en bewaakt. 

Je optimaliseert het procesverloop van je projecten. Je beheert de projectfinanciën en draagt 

zorg voor een goede informatie-uitwisseling met de verkoop en je andere collega’s. Je 

coördineert het werk van de onderaannemers en je houdt regelmatig projectevaluaties. Je geeft 



input aan je teamleider. Je hebt oog voor de details en laat niets aan het toeval over. Het is voor 

jou altijd inzichtelijk hoe jij, je team en je project opereren en je weet hoe we er voor staan qua 

planning, marge, kwaliteit en organisatie. 

Je bent het eerste aanspreekpunt van de klant. Je laat je niet uit het veld slaan wanneer jouw 

project anders verloopt dan gepland, maar gaat op zoek naar creatieve oplossingen. Onder alle 

omstandigheden hou je het doel en het organisatiebelang voor ogen. Maar je bent ook in staat 

om creatief, pragmatisch en proactief met je klant mee te bewegen en na te denken over 

oplossingen onder veranderende omstandigheden. 

 

Wat breng je mee? 

Je beschikt over een afgeronde relevante MBO+/HBO opleiding, aangevuld met enkele jaren 

relevante werkervaring, bij voorkeur opgedaan in een internationale projectomgeving waar 

communicatie een essentiële rol speelt. Je hebt aantoonbare ervaring in het leiden van complexe, 

multidisciplinaire interieur projecten. Je hebt ervaring met werkvoorbereiding en calculatie. Je 

kunt tekeningen lezen en bewerken, bijv met autocad. Je beschikt over sterke communicatieve 

skills en hebt een uitstekende (pragmatische) kennis van bij voorkeur de Nederlandse, Duitse én 

Engelse taal. 

 

Wij bieden: 

Werken bij P&M Furniture wil zeggen dat je onderdeel uitmaakt van een informeel en hecht team 

in een groeiende en ondernemende organisatie. Samenwerking, ondernemerschap, creativiteit 

maar ook collegialiteit zijn voor ons daarbij van groot belang. Je krijgt een unieke kans om je eigen 

stempel te drukken op toonaangevende projecten. 

Zonder vakbekwaamheid, toewijding en inzet van onze medewerkers zou P&M Furniture niet 

bestaan. Daarom bieden wij jou een prima marktconform pakket met arbeidsvoorwaarden aan. 

 

Informatie en Solliciteren: 

Ben jij enthousiast geworden na het zien van deze vacature? Aarzel dan niet te lang en stuur je 

CV en motivatie naar ons. 

Heb je toch nog vragen of wil je meer informatie over de functie? Bel dan met Marcel 

Verhorstert via 077-3977889. 

Salaris: €45.000,00 - €66.000,00 per jaar 

Rooster: Dagdienst ma-vr 



Secundaire arbeidsvoorwaarden: 

 Budget voor professionele ontwikkeling 

 Kerstpakket 

 Personeelskorting 

 Reiskostenvergoeding 

Soorten aanvullende vergoedingen: 

 Vakantiegeld 

Werklocatie: Eén locatie 

 

 

 

 

 


