
  

 

Projectleider 
 
 
Omschrijving van de functie: 
Als projectleider geef je inhoudelijk leiding aan de verschillende projectteams. Je bent verantwoordelijk 
voor een positieve uitvoering van de projecten waarbij je samen met het team zorg draagt voor een 
positief resultaat. Je treedt klantgericht op en je weet het team mee te krijgen door je enthousiaste en 
coachende manier van leiding geven. Je onderhoudt de contacten met de klant en hebt oog voor 
technische en commerciële kansen. 
 
Taken/verantwoordelijkheden: 

o Verantwoordelijk voor de voorbereiding, voortgang, uitvoering en nazorg van de projecten. 
o Leiding geven aan de projectteams waarin collega’s van verschillende afdelingen deelnemen. 
o Projecten opstarten met het projectteam, regelmatig tussentijds overleg en op het eind een 

teamafsluiting met evaluatie.  
o Bezoekt met regelmaat de projecten en onderhoudt contacten met de klanten en leveranciers. 
o Stimuleert en ziet toe op de naleving van regels en afspraken op het gebied van kwaliteit, 

veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu binnen de onderneming. 
o Organiseert de inzet van mens en materieel binnen de projectopdracht. 
o Zorgt voor een accurate projectadministratie. 
o Calculeren en verkopen van project gerelateerd (meer)werk. 
o Verantwoordelijk voor de technische en financiële afsluiting. 

 
Plaats in de organisatie: 

o Je maakt deel uit van het projectmanagementteam bestaande uit andere projectleiders, 
planner en coördinator service/onderhoud 

o Je werkt onder leiding van de directie  
 

Benodigde persoonlijke eigenschappen:  
o Goede contactuele eigenschappen 
o Leidinggevende capaciteiten 
o Commercieel 
o Zelfstandig  
o Accuraat 
o Betrouwbaar 
o Resultaatgericht 
o Oplossingsgericht 

 
Vaardigheden: 

o Beschikt over goede tot uitstekende kennis van de werkgebieden van de organisatie. 
o Leidinggevende en coördinerende vaardigheden. 
o In staat om projectmatig te werken. 
o Onderhandelingsvaardigheden en sociaal vaardig. 
o In staat om kennis over te dragen. 

 
Vereiste scholing en ervaring  

o HBO werk- en denkniveau en in bezit van diploma Elektrotechniek 
o Diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA  
o Diploma projectmanagement of bereid dit te halen 
o Ervaring in de industriële automatisering is een pré 
o Ervaring in leiding geven op projectniveau. 
o Goede beheersing van de Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk 
o In bezit van rijbewijs B 

 



  

 

 
 
 
Wat bieden wij jou? 

o Een leuke afwisselende baan in een mooi bedrijf met enthousiaste collega’s 
o Een prima salaris wat past bij deze functie 
o Auto van de zaak 
o Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling binnen het bedrijf 

 
Spreekt het bovenstaande je aan en ben je toe aan een nieuwe stap? Stuur je CV en motivatie naar 
info@tsg.nl of neem contact op met Stien Lokerse via telefoonnummer 0113-312020. 
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