
Copier Water is uitgegroeid tot toonaangevend ingenieurs- en projectenbureau. Met 

duizenden systemen in beheer en dagelijkse behandeling van veel verschillende soorten 

vraagstukken, van klein tot groot en van eenvoudig tot complex. Of het gaat om de 

inzameling en behandeling van water afkomstig uit de horeca-, recreatie- of industriële 

locatie. Wij zijn de betrouwbare partner en adviseur in het leveren van een totaaloplossing 

waar je geen omkijken meer naar hebt. Het is onze missie om te werken aan optimale 

oplossingen voor afvalwater vraagstukken, vanaf de initiatieffase tot het uiteindelijke beheer 

en onderhoud, en alles er tussenin. Door de groei van de organisatie en ter versterking van 

onze vestiging zijn wij op zoek naar een enthousiaste kandidaat voor de functie 

van: Projectleider. 

Functie 

Als Projectleider bij Copier Water ben je dagelijks bezig met watermanagement 

vraagstukken. Gezamenlijk met het team van Copier zorg je voor ontwerp, ontwikkeling en 

onderhoud van afvalwater vraagstukken. Als partner van waterschappen, gemeenten, grond- 

weg- en waterbouwaannemers en industriële klanten zorg je voor maatwerkoplossingen en 

goede projectbegeleiding. Het uiteindelijke doel is een tevreden klant en positief financieel 

resultaat. 

Werkzaamheden bestaan onder meer uit; 

 Opzetten met de werkvoorbereider van zo efficiënt mogelijke planning van diverse 

projecten; 

 toezicht houden op de voortgang van deze projecten en indien nodig bijsturen; 

 verantwoordelijkheid dragen voor financiële gezonde uitvoering van een project en 

daar waar mogelijk verbeteringen op dat vlak doorvoeren zowel intern als extern; 

 meten en vastleggen van klanttevredenheid omtrent de project uitvoering, bespreken 

en doorvoeren van procesverbeteringen indien aanwezig; 

 borging van werkprocessen of wijzigingen hierin; 

 Inkoop afspraken maken met sleutel leveranciers en blijvend zoeken naar passender 

partners/leveranciers; 

 opname in samenwerking en op verzoek van het team bij nieuw aan te bieden 

projecten; 

 bepalen en calculeren van de tijdsbesteding voor de werkzaamheden van nieuwe 

projecten; 

 onderhouden contacten met opdrachtgevers t.a.v. project- en contract relevante zaken; 

 samen met de werkvoorbereider maken van calculatie en opstellen van meerwerk of 

optimalisatie voorstellen. 
 

Dit past bij jou: 

Je bent in het bezit van een MBO of HBO diploma - Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, 

Technische Bedrijfskunde of aanverwante richting. Verder beschik je over: 

 kennis van software pakketten zoals MS Office; 

 VCA-VOL (Pré) en een rijbewijs B. 

Competenties als; 

 Graag bijdragen en functioneren in een team; 



 klantgericht met gevoel voor waarde van het geleverde werk; 

 gestructureerd, planmatig werken met de juiste ruimte voor flexibiliteit; 

 goede afwegingen kunnen maken bij veranderende prioriteiten. 
 

Wij bieden: 
Een uitdagende functie binnen een informele organisatie, met mogelijkheden voor verdere 

zelfontwikkeling. Daarnaast zijn de arbeidsvoorwaarden voor deze functie marktconform en 

gebaseerd op kennis en ervaring. Copier Water is onderdeel van REMONDIS Smart Infra 

B.V. 

Ben je enthousiast en heb je interesse in de functie van Projectleider bij Copier Water? 

Solliciteer dan direct! 

Vragen? Neem contact op met onderstaande gegevens: 
Hans Wijers | Salesmanager 

Telf: 06-83219775 

E-mail: hans.wijers@remondis.nl 
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