Vacature Projectleider Kabels en Leidingen
Vakgebied: Civiele techniek
Locatie: Arnhem
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Werkervaring: 3-5 jaar
Nummer: 1636266

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
De mensen werkzaam binnen dit bedrijf vormen de kracht. Investeren in personeel doet het bedrijf graag en vinden zij
van groot belang. Personeel binnen dit bedrijf zijn de vakmensenzijn die hun klanten constant beter maken, bij dit
bedrijf werken echte specialisten. Mensen die hun vak beheersen en de nieuwste ontwikkelingen kennen, zij delen
deze vakpassie. Mensen met passie en betrokkenheid bij de klant, of het nu specialisten in de verbindingstechnologie
of in een ander vakgebied zijn, vanuit elke rol wordt een bijdrage geleverd aan de dienstverlening naar de klanten. De
drijfveer van dit bedrijf is ‘samen verbinden’.
Samen werken om samen te ontdekken, samen de resultaten en teverdenheid te behalen in de dagelijkse
werkzaamheden.Vanuit die bevlogenheid biedt dit bedrijf volop ruimte voor innovatie en persoonlijke ontwikkeling. Met
als doel het continue leveren van de beste dienst aan hun klanten, tevreden personeel met een smile.
Persoonlijk leiderschap zorgt dat hun mensen stevig in de schoenen staan en proactief bijdragen in de eigen
ontwikkeling en in die van de klanten en hun omgeving. Een goede zakelijke waardering én een organisatie gericht op
samen, samen verbinden. Met collega’s die bevlogen zijn in vakmanschap en klantgerichtheid.
Wil jij ook een werkgever als deze, bevlogen collega's met een passie voor techniek ? Sluit je aan en solliciteer direct.
Functieomschrijving
Nieuwe infrastructuur, aanpassingen in bestaande infrastructuur. Voor elk project dat een verandering in de openbare
ruimte teweegbrengt, moet de omgeving worden geconditioneerd. Nederland heeft meer dan een miljoen kilometer
aan kabels en leidingen in de onder- en bovengrond. Onmisbaar is dit infrastructurele netwerk voor de
beschikbaarheid en continuïteit van onze hedendaagse voorzieningen. Vernieuwingen en aanpassingen hieraan
dienen uiterst zorgvuldig en gecoördineerd te gebeuren. Hiervoor zijn wij altijd op zoek naar vakmensen binnen de
infratechniek, vakmensen die deze infrastructurele werken verzorgen.
Eminent zoekt voor een relatie een ervaren Projectleider Kabels- en Leidingen
In de functie van projectleider Kabels- en Leidingen ben je verantwoordelijk voor een goede begeleiding en afronding
van projecten. De projecten waar je je mee bezig gaat houden zijn hoogspanning projecten waarbij elektriciteitsnetten
aangelegd gaan worden.
Heb jij ervaring met deze complexe verleggingen van kabels en leidingen in stedelijke gebieden en overige
infrastructurele projecten, bestuurlijke beleidsprocessen en -regelgeving? Dan zijn wij op zoek naar jou !!
Wat ga je in deze functie doen:
De projectleider is verantwoordelijk voor de begeleiding van intern betrokken medewerkers en de eventueel
externe in te huren capaciteit
Als projectleider ben je eindverantwoordelijk voor de planning, de werkvoorbereiding, de uitvoering, de
oplevering en het resultaat van de werken bij de opdrachtgever
Je hebt een ruime ervaring met het uitvoeren van complexe verleggingen in stedelijk gebied en aantoonbare
kennis van de huidige regelgeving die opdrachtgevers hanteren bij hun infrastructurele werken
In je dagelijkse werkzaamheden heb je autoriteit, gebaseerd op kennis en ervaring
Je bent in staat om op meerdere niveaus te kunnen communiceren en je kunt ook lastige gesprekken voeren
met netwerkbeheerders, waarin de belangen van de projectpartners in voldoende mate zijn geborgd.
Tevens ben je betrokken met je medewerkers binnen het cluster kabels en leidingen en heb je een enthousiast
manier van aansturen, je draagt zorg voor een goede communicatie tussen collega’s, interne afdelingen
Je draagt zorgt voor een correcte naleving van het KAM-beleid en bent er verantwoordelijk voor dat
interne/externe processen correct en tijdig worden uitgevoerd.
Functie-eisen

HBO werk- en denkniveau
Ervaring met projecten op het gebied hoog-, midden- en laagspanning
Minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie is een pré
Kennis van UAV-GC
kennis van bedrijfsmatige e/o bestuurlijke beleidsprocessen
kennis van wet- en regelgeving en (beleids)kaders
Leidinggevende capaciteiten, kostenbewust, resultaatgericht, flexibel, commercieel inzicht
Goede contactuele eigenschappen en team- en resultaatgericht
Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
Aanbod
Deze vacature betreft een vaste baan bij onze opdrachtgever
Je krijgt via Eminent een jaarcontract en aansluitend een vast contract bij deze opdrachtgever
Arbeidsvoorwaarden volgens het CAO
Auto van de zaak
Salaris is afhankelijk van ervaring en competenties
Ruime mogelijkheden op het gebied van vakinhoudelijke opleidingen
Ben je geïnteresseerd geraakt in bovenstaande vacature en wil je eerst het één en ander bespreken alvorens te
solliciteren? Neem dan contact op met mij. Uiteraard ben ik ook bereikbaar via LinkedIn.
Graag kom ik met jou in contact om het inhoudelijk te bespreken en bij interesse een afspraak te maken ter
kennismaking. Een afspraak buiten kantoortijden is mogelijk bij ons op kantoor of een locatie bij jou in de omgeving.
Uiteraard worden alle contacten discreet behandeld en bepalen wij samen op welke wijze wij elkaar van dienst
kunnen zijn.
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Salesmanager Civiele Techniek
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