
 
 

 

Projectleider Installatietechniek 

 
Als Projectleider Installatietechniek ben je technisch, financieel en uitvoerend verantwoordelijk 
voor projecten van € 200K tot € 1,5 MIO. 
 
Bedrijfsprofiel 
 
Het bedrijf installeert al meer dan 110 jaar cv-ketels, design-radiatoren, ventilatiesystemen, vloerverwarming, 
airconditioning, zonnesystemen, warmtepompen bij bedrijven en particulieren. Is dé specialist als het gaat om: 
adviseren, ontwerpen, installeren en beheren. Opdrachtgevers kunnen terecht voor persoonlijk advies, een 
ontwerp en onderhoud van alle soorten technische installaties. Dit maakt dit bedrijf tot een allround 
installatiebedrijf waar men voor de meest uiteenlopende werkzaamheden terecht kan. 
 
De opdrachtgevers bevinden zich voor 80% in de regio Zuid-Holland en zijn o.a. appartementencomplexen, 
zorginstellingen, scholengemeenschappen, winkelcentra, supermarkten en bij particulieren 
Er wordt een ruime keuze aan hoogwaardig Cv-ketels en radiatoren van diverse topleveranciers geboden.  
 
Het bedrijf heeft een goede reputatie opgebouwd in de regio Zuid-Holland. De medewerkers zijn creatief in het 
bedenken van oplossingen voor installatievraagstukken. Men is betrokken en sociaal - dit is onder andere 
zichtbaar aan het geringe personeelsverloop. 
WDO Consultants B.V.  heeft de opdracht een Projectleider Installatietechniek te werven. 
 
Functieomschrijving 
 
Als Projectleider Installatietechniek ben je verantwoordelijk voor alle facetten van een project, van acquisitie tot 
oplevering. De projecten hebben een maximale omvang van € 1,5 MIO en de installaties omvatten complexe 
warmte installaties, - ketelhuizen, meet & regeltechniek, luchtbehandeling en verwarming. 
 
Jouw taken en verantwoordelijkheden: 

 
• Opnemen van opdrachten; 

• Maken van een calculatie en het opstellen van offertes; 

• Onderhouden van contact met de klant en schriftelijk akkoord krijgen voor een offerte; 

• Overdragen van de werkvoorbereiding aan de Werkvoorbereider; 

• Kiezen van de grote installatiecomponenten en organiseren van de inkoop ervan; 

• Communiceren met de klant over de planning, wijzigingen, details met betrekking tot de uitvoering; 

• Informeren en instrueren van de Montagemedewerkers over de gekozen werkmethodieken en planning; 

• Bezoeken van projecten tijdens of na gedane werk en controleren; 

• In goede banen leiden van meer- en minderwerk; 

• Bijwonen van bouwvergaderingen; 

• Bij opleveren van een project de revisiemap samenstellen, na calculeren en zo nodig evalueren met 
collega's; 

• Je bent alert op koopsignalen in je contact met relaties en opdrachtgevers. 
 

Wij vragen 
 
Jij hebt als Projectleider Installatietechniek een goed technisch niveau en draag je zorg voor de juiste kwaliteit, je 
neemt verantwoordelijkheid voor de jouw toegewezen projecten en je levert een commerciële bijdrage aan het 
binnenhalen van projecten. Je maakt zelfstandig de calculatie en planning en voer een correcte 

projectadministratie. Je onderhoud de contacten met relaties, en je bent een allround teamspeler en je zorgt voor 
de begeleiding van de montageploeg.  



 
 

 

 
We zien je reactie graag tegemoet wanneer jij je hierin herkent en voldoet aan onderstaande functie eisen en 
wensen: 

• Een afgeronde opleiding installatietechniek of gelijkwaardig op MBO- of Hbo-niveau; 

• Relevante werkervaring als Projectleider Installatietechniek; 

• Sterke communicatieve vaardigheden; 

• Kennis van calculatie programma's zoals syntess (pré) of de eigenschap het zich snel eigen te maken; 

• Je bent een uitstekende organisator en je behoudt overzicht; 

• Een flexibele instelling, geen ‘9 tot 5’-mentaliteit; 

• Je bent woonachtig in de regio Midden-Holland. 

Wij bieden 
 
Wij bieden jou een afwisselende, uitdagende baan in een plezierige werkomgeving, met een prima salaris. Tevens 
zijn de volgende arbeidsvoorwaarden van toepassing: 

• Een sociaal bedrijf met ruimte om jezelf verder te ontwikkelen; 

• 39 urige werkweek; 

• 8% vakantiegeld; 

• Per kalenderjaar krijg je 24 vakantiedagen; 

• 6,5 ADV dagen waarvan de werkgever enkele vaststelt; 

• De CAO Metaal & Techniek is van toepassing op je arbeidsovereenkomst. 

 
WDO Consultants B.V., bemiddelaar in vaste banen, helpt deze opdrachtgever bij het vinden van de juiste 
kandidaat voor de openstaande vacature. Wij doen dat door het werving en selectieproces uit handen te nemen. 
Wij nodigen je uit om te solliciteren, dit kan via info@wdoconsultants.nl. Wij behandelen persoonlijke gegevens 
met vertrouwen en zorgvuldigheid. Na ontvangst reageren wij binnen vijf werkdagen. 

Wij bemiddelen kandidaten die passen bij de vacature en bovendien aansluiten bij de strategie, doelstellingen en 
cultuur van de organisatie. Het functieniveau waarin wij bemiddelen begint bij MBO niveau 4. Kandidaten die 
solliciteren bieden wij diversiteit in vacatures, bereikbaarheid naar en vertegenwoordiging bij de bedrijven. Meer 
weten over ons? Neem dan een kijkje op de site;  www.wdoconsultants.nl  

 

http://www.wdoconsultants.nl/

