BlokzijlTCL Installatietechniek BV is een totaalinstallateur met ongeveer 50 medewerkers gevestigd in Almere.
Wij verzorgen alle benodigde installaties voor kantoorgebouwen, scholen, bedrijfspanden en de luxe woningbouw. Hiervoor
werken we met een compact en betrokken team en staan we onze opdrachtgevers bij het ontwerpen, uitwerken en
uitvoeren van hun projecten. Bij deze projecten wil BlokzijlTCL zich onderscheiden met een professionele, resultaatgerichte
aanpak op het vlak van duurzame totaaloplossingen.
Wij willen ons nadrukkelijk onderscheiden in een betrokken en servicegerichte aanpak, waarbij de klant altijd centraal staat
en we samen streven naar een optimale klantbeleving. Dit doen we al vele jaren voor vele vaste opdrachtgevers en deze
groep groeit nog steeds.
Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een:

Projectleider Werktuigbouwkunde
Als Projectleider Werktuigbouwkunde zijn je taken duidelijk: techniek, financiën en planning met als eindresultaat een
winstgevend project voor je werkgever en met een tevreden klant.
Het organiseren van jouw projecten betekent:
•
Zorgdragen voor een klimaat technisch ontwerp binnen de gestelde en afgesproken criteria samen met de
Werkvoorbereider en Engineer: jij bepaalt de uitgangspunten en hoofdlijnen. Van daaruit maken de
Werkvoorbereider en Tekenaar het ontwerp. Aan jou de taak om het uitgewerkte ontwerp te beoordelen;
•
Dagelijks leiden van de projecten inclusief de werkvoorbereiding, inkoop en onderhouden klantcontacten;
•
Begeleiden van de uitvoerders en fungeren als vraagbaak;
•
Ontwikkelen van de monteursploeg en werkvoorbereider;
•
Inspecteren en controleren van de werkzaamheden op de projecten. Bij afwijkingen reageer je direct, accuraat en
met feiten. Hierbij adviseer je de opdrachtgevers over meer- en minderwerk en geeft praktische adviezen;
•
Bewaken van de financiële voortgang en tijdig ingrijpen wanneer deze afwijkt.
Jouw rol is: initiatiefnemer en mensen in je projecten meenemen. Je werkt voor vastgoedbeheerders in de regio en
daarnaast voor een aan grotere aannemers. Daarnaast wordt verwacht dat je een actieve bijdrage levert in het
relatiemanagement bij klanten
Je profiel ziet er als volgt uit:
•
Afgeronde HIT-W of MIT W1 & W2 of Technische Bedrijfskunde opleiding;
•
In bezit van een TVVL Luchtbehandeling diploma (pré);
•
Ruime ervaring als Projectleider Klimaattechniek bij projecten van 0,5-2 mio;
•
Een klant- en service gerichte instelling
•
Communicatief en sociaal vaardig
•
Woonachtig in de regio Almere / Amsterdam (pré).
Wat bieden wij jou?
•
Een uitdagende baan in een ondernemende omgeving
•
Veel vrijheid en eigen verantwoording
•
Een uitstekend, marktconform salaris
•
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een pensioenregeling
•
Opleidingsfaciliteiten
•
Een goede, informele werksfeer en gezellige collega’s
Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan jouw motivatie naar Arjen van Boeijen – Avboeijen@blokzijltcl.nl, Mobiel: 06-44936677

