
 

 

 

Word jij onze nieuwe Projectleider CV-AC Installaties? 
 

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 Klimaattechniek. Je hebt een leidende rol in het ontwerp, de calculatie en de uitvoering van de 
projecten.  

Je werkt nauw samen met de ontwerpers en begeleid (en stuur) 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. 

 

Jouw verantwoordelijkheden: 

•   Je weet exact hoe ieder project ervoor staat en houd de planning goed in de gaten. 

•  Je weet moeiteloos om projecten binnen budget tot een goed einde te brengen. 

•  Alle balletjes houd je hoog en ieder knelpunt los je op, net zolang tot het project is voltooid. 

•  Vragen van collega’s en klanten weet je adequaat te beantwoorden. 

•  Je levert een actieve bijdrage aan de toekomst van de afdeling Klimaat. 

 

Wat jij meebrengt? 

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

•  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. 

 

Interesse? 

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

http://www.klikbv.nl/

