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Teamleider Speciale Projecten - Rotterdam
Introductie
Uitdagende projecten in de buitenruimte, werken met nieuwe technologieën, innovatief denken.
Dat kan bij onze opdrachtgever allemaal! Wil jij verschil maken? Dan ben jij de Teamleider
Speciale Projecten die wij zoeken!

Organisatie
Onze opdrachtgever is een succesvolle en ambitieuze aannemer gespecialiseerd in
buitenverlichting. Hierbij kan je denken aan de Verkeersregelinstallaties (VRI) en Openbare
Verlichting (OV) en laadpalen. Zij opereert landelijk en staat bekend als professionele
dienstverlener.

Functie
Het leveren van een bijdrage in het initiëren en formuleren van het strategisch jaarplan
en het afdelingsjaarplan, in afstemming met hiërarchische- en functionele kaders. Mede
zorgen voor de bewaking en realisatie van dit plan. Verantwoordelijk voor het behalen
van de gestelde doelen
Het mede bewaken van de bijdrage van (nieuw) beleid t.o.v. het bedrijfsresultaat
Het plannen en coördineren van meerdere projecten
Het dragen van resultaatverantwoordelijkheid voor de toegewezen projecten binnen de
afgesproken tijd, kwalitatief volgens afspraak en binnen budget
Het opstellen van rapportages en bij realisatie hierop (bij) sturen
Het opstellen van ken- en stuurgetallen en hierop anticiperen
Het sturen op rapportages en tijdig signaleren en analyseren van risico’s en afwijkingen
Het afleggen van verantwoording achteraf, werkt binnen vastgestelde operationele
kaders
Het realiseren van een adequate personele bezetting
Het monitoren van de werkzaamheden van het team op tijd, kwaliteit, kwantiteit,
veiligheid en klanttevredenheid met een sturing op output
Het zorgen voor relevante leertrajecten voor de uitvoering van het werk
Het verantwoordelijk zijn voor veiligheid, welzijn en gezondheid van medewerkers
Het met eigen initiatief en prioriteitstelling kiezen van een werkaanpak
Het vaststellen, periodiek monitoren en beoordelen van taakopdrachten met
medewerkers
Het bespreken en sturen op doorstroommogelijkheden / loopbaanstappen
Het maken van werk- en procesbeschrijvingen en zorgen dat deze aansluiten op overige
processen
Het doen van verbetervoorstellen betreffende effectiviteit en efficiency
Het leveren van input voor verbeterplannen voor bedrijfsprocessen
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Het deelnemen aan team (overstijgend) overleg
Het verrichten van specialistische werkzaamheden binnen een bepaald vakgebied die
zelfstandig worden verricht. Samenspel met andere disciplines en een globale oriëntatie
op andere vakgebieden is nodig
Het vertalen van specialistische kennis in praktische toepassingen en aanpak
Het signaleren en reageren op trends in de markt

Functie-eisen
HBO werk- en denkniveau
3-5 Jaar werkervaring in een vergelijkbare rol
Ervaring en affiniteit met (openbare) verlichting, infrastructuur en (elektro) techniek
Een teamspeler
Mensen motiveren en haalt het beste in ze naar boven
Eenvoudig kunnen schakelen tussen verschillende niveaus binnen de organisatie
Tonen van eigenaarschap, bent flexibel en klant- en resultaatgericht

Aanbod
Goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden ( 10% flexbudget en 2,5%
winstuitkering)
Een verantwoordelijke- en uitdagende functie met veel vrijheid
Werken met enthousiaste- en kundige collega’s
Volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien, onder andere door de
mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en trainingen
Een bruto maandsalaris tussen €4500,- – €6500,- (afhankelijk van ervaring)
Bij een 40-urige werkweek krijg jij 25 vakantiedagen
Uitzicht op een vast dienstverband

Inlichtingen
Voor meer informatie neem je contact op met Richard Bekooij via telefoonnummer 0182 –
555151. Vacaturenummer: 10053.

Sollicitatie
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel? Upload je CV en motivatie,
dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.
Qualified People is al 29 jaar actief op het gebied van arbeidsbemiddeling binnen de branches
Maritiem & Offshore, Energie, Olie & Gas, Industriële Dienstverlening en Civiele Techniek.
Onze expertise ligt met name binnen de vakgebieden werktuigbouwkunde, E&I, civiele
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techniek, procestechniek, interieurbouw en HR.
Qualified People stelt haar kandidaten centraal! Alle talentvolle kandidaten krijgen bij ons een
zeer persoonlijke benadering en de aandacht die zij verdienen.
Qualified People is een flexibele organisatie en wil, zeker in tijden als deze, het thuiswerken
stimuleren. Het werken vanuit huis moet uiteraard bij de functie passen en zal niet voor iedere
functie mogelijk zijn. Maar wij willen graag met je meedenken en meewerken aan
mogelijkheden en oplossingen.

Solliciteren
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