Heb jij het in je om verschillende technische projecten goed te laten
verlopen?

Projectleider smart buildings (Vestiging Zwijndrecht)
Als Projectleider bij een innovatieve system integrator krijg je te maken met complexe
multidisciplinaire projecten met de nadruk op . In deze omgeving is het jouw taak om, samen
met je team, het gehele proces van onze projecten te begeleiden; van deelname in
bouwvergaderingen tot het opleveren van het project.
Wat worden jouw verantwoordelijkheden?
Als Projectleider smart buildings ben je verantwoordelijk voor de technische, organisatorische
en financiële uitvoering van projecten.
Je werkzaamheden zien er als volgt uit:
• Beoordelen van calculaties, ontwerpen en tekeningen;
• Analyseren van de werking van gebouwautomatisering (meet en regel) systemen;
• Het bijwonen van projectvergaderingen met diverse (externe) adviseurs en installateurs
en het adviseren inzake duurzame en innovatieve regeltechnische oplossingen;
• Het bewaken van de uitvoeringsplanning en budgetten;
• Het bijhouden van de projectadministratie van het totale project;
• Hiërarchische leiding over 1-4 medewerkers;
• Ontwikkelen van klantcontacten;
• Rapporteren aan de directie.
Wat heb je nodig om voor deze functie in aanmerking te komen?
• Woonachtig in Zuidwest Nederland;
• Een afgeronde HBO-opleiding;
• Relevante vakdiploma's gericht op de Meet- en Regel-, HVAC- en/of de Elektrotechniek;
• Aanvullende cursussen op het gebied van inkoop/onderhandelingen/projectmanagement
• Minimaal 3 jaar relevante ervaring in elektrotechniek, installatietechniek, meet- en
regeltechniek of smart building technologie;
• Een professionele werkhouding / sterk verantwoordelijkheidsgevoel;
• Commercieel inzicht / sterk klantgevoel / uitstekende communicatieve vaardigheden;
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Wat wordt jou geboden
• Een goed salaris in lijn met ervaring en opleiding;
• Een uitdagende baan binnen een dynamisch bedrijf;
• Een auto van de zaak;
• Een laptop en een mobiele telefoon van de zaak;
• 37 vrije dagen en pensioen (50% vergoeding door werkgever);
• Afwisselende en verantwoordelijke werkzaamheden;
• Werkzaam in een jong, professioneel en informeel bedrijf;
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en reële doorgroeimogelijkheden;
• Mogelijkheid tot het volgen van interne/externe opleidingen.

Het bedrijf:
Als technologiepartner, adviseur, dienstverlener en systeemintegrator biedt PCS totaal
oplossingen voor veiligheid, intelligente gebouwen, verwarming, ventilatie, airconditioning en
energiebeheer.
Zie ook onze website www.pcs-gebouwautomatisering.nl voor meer informatie over onze
dynamische werkomgeving
Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij, binnen de projectgroep West, op
zoek naar een leergierige, gedreven, technisch breed geïnteresseerde (young)
professional, die in teamverband wil meewerken binnen ons werkgebied.
Interesse?
Jouw reactie kun je versturen naar:
Persy Control Services B.V.
t.a.v. Mevr. J. van Huizen | JessicavH@PCS-gebouwautomatisering.nl |
Telefoon 088- 500 12 00
Daltonstraat 12
3335 LR Zwijndrecht

