Vacature “Projectleider W-installaties Utiliteit”
Ben jij een werktuigbouwkundige projectleider die het realisatie en voorbereidingsproces
beheerst in al haar facetten? Heb jij de ambitie om dit bij een solide en financieel gezond bedrijf
uit te voeren? Dan is dit jouw uitdaging!

Wat ga je doen?
De projectleider kenmerkt zich door een sterke projectbewaking en technische kennis van de Winstallaties. Je bent vanaf de ontwikkeling betrokken bij een project en geeft jouw input op het
project ten aanzien van de uitvoering. Je doorziet risico’s in de voorfase en maakt op basis
hiervan een realistische planning (budget, tijd en kwaliteit). Tijdens de ontwerpfase draag je er
met de engineering zorg voor dat de W-installaties met alle overige disciplines zijn afgestemd
(zoals E, M&R, Sprinkler en Bouw). Je draagt vanaf de gunning van een project de
verantwoordelijkheid voor het totale project. Middels het aansturen van het projectteam, weet je
de projecten succesvol af te ronden en behoud je strak sturing op de planning en de financiën.
Ook toets je de uit te voeren werkzaamheden ten opzichte van het contract, signaleer je
afwijkingen en initieer je zo nodig meer werken. Uiteraard zie je tijdens de uitvoering toe op de
veiligheid op de bouwplaats. Je weet de interne organisatie helder en correct te informeren over
de voortgang. Daarnaast onderhoud je goed contact met de opdrachtgever.
Je denkt out of the box en je dient technische verbetervoorstellen in bij de klant. Je bedenkt ‘ad
hoc’ oplossingen voor onverwachtse problemen of situaties die kunnen ontstaan en bewaart als
geen ander het overzicht. Je doorziet risico’s en maakt op basis hiervan een realistische
planning.
Verdere taken en verantwoordelijkheden:
• Aansturen projectteam bestaande uit werkvoorbereider, engineer en monteur(s);
• bezoeken van de bouw- en werkvergaderingen.
• opvragen, uitwerken en inkopen van offertes;
• adviesvorming voor klantvraagstukken;
• sparringpartner voor collega’s;
• duidelijke contracten en financiële rapportages;
• signaleren/ verwerken van afwijkingen en initiëren van meer werken indien nodig.

Wie zoeken wij?
Als projectleider W heb je:
• Een mbo/hbo werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding Installatietechniek;
• minimaal 3 jaar ervaring als projectleider in een soort gelijke branche;
• kennis van meet- & regeltechniek;
• kennis van calculatie en normering;
• goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden.
Om deze functie tot een succes te maken heb je een passie voor techniek. Je bent besluitvaardig
en je beschikt over vaardigheden om anderen te kunnen overtuigen. Je kunt goed het overzicht
bewaren en snel een situatie analyseren. Je neemt graag initiatief, je bent communicatief vaardig
en schakelt graag op verschillende niveaus in de organisatie.

Wat bieden wij?
Je komt te werken in een organisatie waar mensen een drive hebben om te verbeteren en samen
iets goeds en moois te realiseren. Daarnaast bieden wij goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden in een informele, dynamische en professionele werkomgeving met ruimte
om jezelf te ontwikkelen.

Wie zijn wij?
Installatiebedrijf Den Doorn BV is een totaal installatiebedrijf welke met een team van ruim 60
gemotiveerde medewerkers actief is op het gebied van adviseren, uitwerken, realiseren en
onderhouden van alle voorkomende technische installaties in utiliteit, woningbouw en renovatie.

