
PROJECTLEIDER
ELEKTROTECHNIEK

EEN GREEP UIT JOUW TAKEN

Het realiseren van de projecten tegen de gewenste kwaliteit, binnen de afgesproken tijd en
tegen het vastgestelde budget;
Het doelmatig en efficiënt inzetten van mensen, materialen en middelen;
De technische en commerciële inhoud van de offertes;
De noodzakelijke interne afstemming met je projectteamleden, het creëren van draagvlak en
het motiveren van collega’s om een project tot een succesvol eind te brengen.

Gezien de projecten waaraan je gaat werken, is het belangrijk dat je weet hoe je meerdere
belangen moet balanceren en dat je effectief kunt communiceren. Niet alleen met (interne)
klanten, maar met iedereen die betrokken is bij de realisatie van het project. Je bent iemand die
altijd kan leveren, zelfs wanneer je tegelijkertijd aan verschillende projecten moet werken, en
ongeacht hoe uitdagend of snel de omgeving wordt. In je rol ben je verantwoordelijk voor:

SAMEN PLEZIER IN ONS WERK 

Wij geloven in de kracht van samen. Samen met collega’s
bereik je meer. Wij willen anderen inspireren door het
plezier waarmee we ons werk doen. Daarvoor creëren wij de
beste werkomgeving. 

VAKMANSCHAP
De kwaliteit van ons werk staat voor ons voorop. Wij werken
daarom met vakmensen. En dat zie je terug in ons werk:
vakkundig, met oog voor verbetering en vol trots. 

MINDER VERSPILING
Wij werken op een slimme, duurzame manier. We gaan
zuinig om met grondstoffen en hergebruiken materiaal. We
kopen slim in en gaan respectvol om met de tijd van een
ander

EIGENAARSCHAP
Vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid; daarvoor staat
deze kernwaarde bij ons. Vrijheid in het werk, om te leren,
proberen en innoveren. Om zelf te onderzoeken wat het best
werkt. Het vertrouwen dat onze mensen weten wat het best
is. Omdat zij expert zijn in hun vakgebied. En de
verantwoordelijkheid die iedere collega neemt om bij te
dragen aan het eigen succes én dat van collega’s en klanten.

SOLLICITEREN?
Interesse? Stuur dan je cv en motivatie naar
solliciteren@winkelstechniek.nl.  
Heb je nog inhoudelijke vragen over de vacature, dan kun je
contact opnemen met Marlien Nieuwenhuizen, zij is te
bereiken via telefoonnummer 06-10992403.

MEER INFORMATIE OVER DEZE VACATURE VIND JE OP
WWW.WINKELSTECHNIEK.NL

ONZE KERNWAARDEN

Als projectleider neem jij de regie in de oplevering van diverse grote projecten in de
woningbouw en utiliteit. Jij weet dan ook de juiste prioriteiten te stellen, snel te schakelen
en bent doelgericht. Je bent verantwoordelijk voor de oplevering van diverse projecten met
een waarde van 150.000 tot 10 miljoen. Naast het opstellen van een planning, functionele
specificaties en het zorgen voor de juiste contracten en middelen, identificeer je ook de
mogelijke risico's en vind je oplossingen voor eventuele problemen. Zo weet jij tijdig te
ontdekken dat een project de afgesproken uren overschrijdt en ziet daardoor nog kansen
om toch aan de afspraken te voldoen.
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