Functiebeschrijving Projectleider

Wie zijn wij ?!
Eigenenergie.net is de specialist in zonnepanelen en innovatieve oplossingen voor dak, gevel
en grond voor bedrijven, woningcorporaties en projecten. Wij geloven in 100% duurzame
energie. Wij onderscheiden ons met onze ontwerp- en systeemkennis, bouwkundige kennis
van daken, degelijke en nette montage en ruime ervaring met (BIPV) systemen.

Beschrijving van de functie
Voor onze afdeling Projecten zijn we op zoek naar een projectleider waarmee we onze verdere
groei in de uitvoering van grote projecten kunnen realiseren. De projectleider rapporteert
rechtstreeks aan de bedrijfsleider. De projectleider is volledig verantwoordelijk voor de
technische, financiële en logistieke realisatie binnen de geaccordeerde planning van de aan hem
toegewezen projecten en voor de aansturing van een wisselend aantal medewerkers in de
uitvoering van deze projecten.
Resultaatgebieden
-

-

het direct leiding geven aan, en waar nodig ondersteunen van, de medewerkers in het
projectteam. Begeleidt een wisselend aantal projecten en een wisselend aantal medewerkers.
het opstellen van de diverse planningen en het bewaken van de daarin gestelde
termijnen en doelen.
de uitvoering en bewaking van de in het projectteam gemaakte afspraken.
het beheer van de materialen en gereedschappen ten behoeve van de aan hem
opgedragen projecten.
het onderhouden van contacten met medewerkers binnen en buiten de productieeenheid en met externe relaties.
de nodige administratie en rapportage van de projecten. Tot de administratie behoren
de projectgegevens en de procedures.
de deelname aan de bouw-, werk- en coördinatievergaderingen.
de vervaardiging van kostprijsberekeningen.
het tijdig en juist uitvoeren van de werkzaamheden volgens de binnen de organisatie
geldende werkmethoden, kwaliteitseisen en veiligheidsvoorschriften. Door o.a. het
bijwonen c.q. organiseren van toolbox meetings en het uitvoeren van
werkplekinspecties.

Competenties
Complexiteit:
De functie is gericht op de begeleiding van de projectuitvoering. Daarbij spelen aspecten van
planning, werkorganisatie, controle, uitvoering, veiligheid en kwaliteit een rol. Kostencontrole is
eveneens aan de orde. Bezoekt regelmatig fysiek de projecten. In- en externe raadpleging zorgen
voor frequent omschakelen tussen de verschillende aandachtsgebieden. Werkt vaak onder
tijdsdruk. Accuratesse is vereist.
Zelfstandigheid:
De tijdsindeling is onder meer afhankelijk van het aantal onder handen zijnde projecten, de
omvang en de complexiteit van die projecten. Stemt technische, personele en administratieve
en andere problemen af met betrokkenen. Het oplossen van die problemen vereist door ervaring
verkregen inzicht. Heeft frequent en vaak intensieve contacten met leidinggevende monteurs,
managementteam en de medewerkers van de stafeenheden.
Opleiding en ervaring
-

Werkt en denkt op HBO+ niveau
Heeft minimaal 6-8 jaar ervaring
Ervaren in de aansturing van medewerkers en projecten
Ervaren in de aansturing van werkzaamheden op DC en AC gebied
MBO of HBO studie op gebied van elektrotechniek
Spreekt en schrijft de Nederlandse taal

Wat hebben we je te bieden?!
Als projectleider van EigenEnergie.net heb je een baan, waarbij geen dag hetzelfde is. De
ene dag ben je op kantoor om projecten voor te bereiden en de andere dag ben je met
monteurs op locatie om samen te kijken naar de meest geschikte oplossingen.
Binnen EigenEnergie.net staan we niet stil en er zijn altijd groeimogelijkheden door te
investeren in opleidingen en cursussen. Naast de passende scholing krijg je natuurlijk een
goed salaris en hebben wij prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

