Nu Solliciteren

Vacature Projectleider Installatietechniek Elektrotechniek
Vakgebied: Installatietechniek
Locatie: Rotterdam
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Werkervaring: 3-5 jaar
Nummer: 1590256
Bedrijfsprofiel
Dit installatiebedrijf maakt onderdeel uit van een landelijke organisatie, desondanks is de lokale sfeer goed behouden
gebleven. Bij binnenkomst wordt iedereen vriendelijk begroet en merk je direct dat mensen hier met plezier werken.
Door jarenlange ervaring en innovatie is dit bedrijf inmiddels een vooraanstaande speler in verduurzamingsprojecten
(zoals laadinfratechniek en distributiesystemen voor zonneparken). De projecten vinden veelal plaats binnen utiliteit en
retail. Voor deze klanten doen zij zowel nieuwbouw als service en onderhoud. Gerealiseerde werken zijn onder andere
energieopslag en -distributie, elektrische laadinfrastructuren voor EV's en elektrotechnische installaties inclusief
beveiligingssystemen. Heeft de klant een elektrotechnisch vraagstuk dan kan dit bedrijf dat zeker naar tevredenheid
beantwoorden.
Functieomschrijving
Als projectleider elektrotechniek ben jij eindverantwoordelijk voor elektrotechnische projecten binnen de utiliteit. Je
komt op projecten gericht op nieuwbouw of renovatie. Het kan gaan om een groot project of wat kleinschaliger
relatiewerk, hierdoor is de afwisseling groot. Tijdens de uitvoering houd je een oogje in het zeil, van opstartfase tot
oplevering. Jij bent het aanspreekpunt voor aannemers en onderaannemers en schakelt natuurlijk met de klant en je
eigen collega’s. Samen met engineers, werkvoorbereiders en projectuitvoerders zorg jij dat alle disciplines binnen het
project op elkaar afgestemd zijn. Een veelzijdige functie met veel (technische) uitdaging!
Functie-eisen
Technische opleiding op HBO niveau;
Minimaal 3 jaar ervaring met utiliteitsprojecten;
Communicatief vaardig op alle lagen;
In bezit rijbewijs B.
Aanbod
Ontwikkeling en waardering zijn speerpunten van deze organisatie. Naast een fijne baan behoort het volgende ook tot
de aanbieding:
Breed individueel ontwikkelingsbudget;
Persoonlijk ontwikkelingsplan met oog op de toekomst;
Interessante salarissen;
25 vakantiedagen en 13 ATV dagen;
Vergoeding voor reiskosten of auto van de zaak (afhankelijk van de functie);
Arbeidsvoorwaarden op basis van CAO M&T.
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