
Projectleider Engineer Regeltechniek gezocht!  
Op zoek naar een nieuwe uitdaging in een 
groeiend installatiebedrijf?  
 
Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van regeltechnische installaties voor 
(nieuwe) projecten en bestaande installaties van beheer & onderhoud.  
 
Wil jij graag werken in een informele omgeving met veel ruimte voor eigen inbreng?  

Solliciteer dan nu en kom ons team versterken! 
 
In deze afwisselende functie ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van regeltechnische installaties voor 
projecten en beheer & onderhoud van bestaande regeltechnische installaties. Je voert besprekingen met 
(interne) opdrachtgevers en adviseert hen bij het vinden van de juiste oplossingen op het gebied van 
regeltechniek. Daarnaast werk je nauw samen met de project- en service afdeling en begeleid en stuur je onze 
technici bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Ook houd je de commerciële en financiële afhandeling van 
de projecten in de gaten.  
 
Tevens draag je zorg voor:  

• Het monteren van regelapparatuur en schakelkasten aan de hand van tekeningen en 
principeschema’s.  

• Controleert aan de hand van principeschema’s de meet en regel-installaties en stuurt zo nodig aan op 
de benodigde aanpassingen.  

• Verzorgt het afstellen en instellen van regelapparatuur en het controleren van fabrieksafstellingen.  
• Verzorgt het aanpassen van (bestaande) schakelkasten en het bijhouden van de revisie.  
• Engineering van de software voor de installatie  
• Codeert regeltechnische installaties.  
• Draagt zorg voor het hardware matig en software matige opstarten van regelkasten.  
• Controleert de werkzaamheden van onderaannemers.  
• Verzorgt het functioneel testen van meet en regelinstallaties.  
• Draagt zorg voor de oplevering van de installatie aan de adviseur en/of opdrachtgever met een 

eventuele gebruikersinstructie.  
• Rapporteert intern de voortgang van het project en signaleert bij afwijkingen.  
• Draagt zorg voor de actualiteit van diverse planningen met betrekking tot de voortgang van de 

(af)bouw, van zowel eigen werkzaamheden als die van de onderaannemers.  
• Voert volledige administratie met betrekking tot de bestelde, geleverde en gemonteerde 

regelapparatuur.  
 
Functie-eisen in het kort: 

 Je bezit een uitgebreide kennis van regeltechnische installaties;  

 Je hebt een commerciële instelling;  

 Je hebt goede contactuele en communicatieve vaardigheden;  

 Je hebt een HBO werk- en denkniveau;  

 Je hebt minimaal een vakgerichte opleiding op MBO niveau voltooid;  

 Relevante aanvullende opleidingen, zoals Auto Cad, MS Office etc.;  

 Je hebt aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie.  
 
De communicatie, binnen Klik, is in korte lijnen. Wij zijn gericht op de toekomst en bieden daarom ook 
opleidingsmogelijkheden aan om jezelf verder te ontwikkelen.  
 
Wij zijn een informeel, innovatief, professioneel en snel groeiend landelijk opererend installatiebedrijf en 
leveren en onderhouden complete installaties. Voornamelijk in de utiliteitsbouw.  
Het eerste jaar krijg je een contract voor bepaalde tijd aangeboden waarna het contract, in overleg, kan 
worden omgezet in onbepaalde tijd.  



Het salaris is afhankelijk van je ervaring en kennis. Daarnaast worden je passende arbeidsvoorwaarden 
aangeboden volgens het geldende CAO. En er zijn opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen 
binnen je vakgebied. 
 
Heb je interesse in bovenstaande functie, stuur dan je motivatie om bij ons te willen werken en je CV per mail 
naar info@klikbv.nl.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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