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Projectleider

Ervaren projectleider
Een periodieke onderhoudsstop is een van de meest kritische momenten in
het proces van opdrachtgevers. In de petrochemie, offshore, food en energie
zijn er stops van enkele dagen tot enkele weken, maar vaak van uur tot uur
geregisseerd.
Als projectleider draag je de verantwoordelijk voor de kwaliteit, tijd, levertijd en
klanttevredenheid. Tijdens een onderhoudsstop worden de regelkleppen, veiligheden en
appendages onderhouden gereviseerd.
De projectleider coördineer je het project van aanvraag tot oplevering. Je staat continu in
contact met alle betrokken partijen: opdrachtgever, interne afdelingen, onderaannemers,
toeleveranciers. Je ziet toe, de revisie conform de exacte klantspecificaties.
Kwaliteitseisen, tijdsplanning en budget wordt uitgevoerd. nauwlettend in het oog om
tijdig in te grijpen.
Je bent voor, tijdens en na afloop van zo’n stop het aanspreekpunt voor een
opdrachtgever. En intern weten de collega’s in de uitvoering dat jij de touwtjes strak in
handen hebt en overal over na heb gedacht.
Hier ben jij goed in:
• Opstellen en uitgeven van calculaties en offertes
• Onderhouden van contacten met (potentiële) klanten
• Beoordelen van haalbaarheid en inpasbaarheid van het project
• Beheren en bewaken van projectdossiers
• Opstellen en bewaken van de project,- prioriteitenplanning
• Het corrigeren van (mogelijke) afwijkingen
• Organiseren van sitewerkzaamheden
• Het opmaken van voortgangsrapportages
• Opstellen van werkopdrachten en werkinstructies voor monteurs
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Dit is een ideaal profiel:
• MBO4/HBO diploma richting werktuigbouwkunde / E&I
• Ervaring als projectleider / project engineer of met projectmanagement in een
vergelijkbare bedrijfstak
• Goede computervaardigheden en ervaring met automatiseringspakketten.
• Mondeling en schriftelijk goed in Nederlands en Engels
• Klant- en resultaatgericht, communicatief vaardig en nauwkeurig.
• Sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel.
Wij bieden jou:
• Een verantwoordelijke functie bij een informele, maar ambitieuze en bovenal
dynamische organisatie.
• Een uitstekend salaris.
• Zeer goede secondaire arbeidsvoorwaarden (o.a. een premievrij pensioen).
• Gezellige, betrokken en professionele familieleden (bij andere bedrijven ook wel
collega’s genoemd).
• Een kans om zelf te bepalen hoe en waar jij jezelf in wilt ontwikkelen.
• Een werkgever die jou hierin volledig ondersteunt en stimuleert.
Enthousiast en zie je het zitten om lid te worden van onze familie? Stuur dan een e-mail
met je CV en sollicitatiebrief naar Lena Rengur:
E-mail: lrengur@endevalves.nl
Telefoon: 0174 51 31 85
Zijn er nog onduidelijkheden over deze vacature en heb jij daar nog vragen over? Schroom
niet om Lena hierover te bellen of te mailen. Geen vraag is ons te gek!
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