Projectleider installatietechniek
(E) in Uden

€3500 tot €5000 bruto per maand
Uden

Als projectleider installatietechniek draag jij actief jouw steentje
bij in de strijd tegen de woningnood. BaanTreffers zoekt een
zelfstandige, veelzijdige projectleider in Uden die graag de
verantwoordelijkheid draagt voor het ontwerp, de installatie,
project coördinatie tot de uiteindelijke oplevering van
elektrotechnische installaties.

Functieomschrijving

Vanaf de ontwerpfase ben je betrokken bij diverse projecten in de
unitbouw. Dit kan gaan om woningen, kantoren of bijvoorbeeld
vakantiehuisjes. In overleg met de bouwkundig tekenaar ontwerp je
per project de elektrotechnische installaties. Vervolgens verzorg
je, in overleg met andere projectleiders, de planning,
werkvoorbereiding en inkoop van de benodigde materialen.
Vervolgens coördineer en begeleid je het team van +/- 10 monteurs op
de werkvloer en zorg je ervoor dat de projecten juist en volgens
planning worden gemaakt. Je bent het aanspreekpunt van zowel de
monteurs als de overkoepelende projectleiders. Je hebt een
probleemoplossend vermogen en geeft sturing aan je collega’s.
De woningen en units velraten de fabriek niet voordat deze
gecontroleerd en getest zijn en de benodigde inspectierapporten zijn
opgesteld en gearchiveerd. Tenslotte zal je met regelmaat
projectlocaties bezoeken om hier de plaatsing van de units verder te
begeleiden.
In deze rol ben je 90% van de tijd aanwezig op kantoor en/of in de

productiehal in Uden. De werktijden in de productiehal zijn van 7.00
tot 16.00 van maandag t/m vrijdag. Je komt te werken met een
nuchter, gezellig en hardwerkend team.

Functie-eisen

Je hebt ervaring en kennis van elektrotechnisch installatiewerk
Je hebt kennis van Autocad
Ervaring in de houtskeletbouw is een pre maar niet vereist. Ook
een bouwkundig inzicht goed komt van pas
Je hebt een goed coördinerend vermogen en leidinggevende
capaciteiten
Je bent fulltime beschikbaar en woonachtig in de regio oost
Brabant

Jouw werkgeluk (& arbeidsvoorwaarden)

Een goed salaris tussen de €3500 – €5000 bruto per maand
(gebaseerd op kennis en ervaring)
Je treedt direct bij de opdrachtgever zelf in dienst
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals
25 vakantiedagen, 13 ATV dagen en een goede pensioenregeling
Een auto van de zaak en een eigen werkplek
Een zelfstandige, verantwoordelijke en uitdagende baan bij een
klein, stabiel bedrijf met korte lijnen waar wordt gewerkt met
‘gezond boerenverstand’

Interesse?

Is deze mooie baan iets voor jou? Dan horen we graag van je! Stuur
ons een mail, bel of solliciteer direct via onderstaande button.
E-mail: info@baantreffers.nl | Telefoon: 0413-747163

Sluisstraat 29 – 5462 CA – Veghel
0413 747 163 – info@baantreffers.nl

