
 

 

Word jij onze nieuwe 
Projectleider/Engineer Elektrotechniek ? 
 

Jouw perspectief: 

Hou je van afwisseling, uitdaging en verantwoordelijkheid nemen voor de gehele project 
coördinatie? Kom dan ons team versterken! 

Je voert besprekingen met opdrachtgevers en adviseert hen bij het vinden van de juiste 
oplossingen op het gebied van Elektrotechniek. Je hebt een leidende rol in het ontwerp, de 
calculatie en de uitvoering van de projecten.  

Je werkt nauw samen met de ontwerpers en begeleidt (en stuurt) je technische collega’s bij het 
verrichten van hun werkzaamheden.  

Je neemt je verantwoordelijkheid voor de commerciële en financiële afhandeling van de projecten. 

 

Klik Electro- en Klimaattechniek is een informeel (met korte communicatielijnen), innovatief, 
professioneel en snel groeiend landelijk installatiebedrijf. Voornamelijk actief in de utiliteitsbouw 
door middel van het leveren en onderhouden van complete installaties.  

Wij zijn toekomstgericht en bieden je opleidingsmogelijkheden voor groei en persoonlijke 
ontwikkeling. 

 

Als projectleider Elektrotechniek heb je onder andere de volgende verantwoordelijkheden: 

• Je bent projectverantwoordelijk vanaf opdracht tot oplevering en bewaakt de kwaliteit. 

• Je houdt nauw contact met klanten en opdrachtgevers. 

• Je ontwerpt installaties en rekent materialen, manuren en bijzonderheden van de 
installaties uit. 

• Je verzorgt de werkvoorbereiding van de jou toegewezen projecten. 

• Je houdt toezicht op de kosten en bent verantwoordelijk voor de onderaannemers. 

• Je signaleert meer/minderwerk en handelt deze administratief af. 

• Je Informeert en instrueert de montagemedewerkers over de gekozen werkmethodieken en 
planning. 

 

Wat jij meebrengt? 

• Je hebt aantoonbare kennis en ervaring in een vergelijkbare functie. 

• Je beschikt over een technisch mbo+ diploma, bij voorkeur in elektrotechnische richting 

• Je bent een team player en weet met jouw stijl van projectmanagement alle 
belanghebbenden mee te krijgen. 

• Je bent duidelijk en doelgericht in je communicatie. 

• Je bent klant- en servicegericht. 

• Je weet het overzicht te behouden en kan prioriteiten stellen. 

• Je hebt een no nonsens mentaliteit. 

 

Is deze functie iets voor jou ? 

Neem contact op met Dick Petersen op 06 53 724 281 of stuur je CV op naar werkenbij@klikbv.nl 

 

http://www.klikbv.nl/
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