
 

Vacature Projectleider 

QL Projectburo is in 2003 opgericht, met als voornaamste activiteiten het uitvoeren van 

werkzaamheden in de installatietechniek, engineering en uitvoering van werktuigkundige 

installaties. QL Projectburo heeft inmiddels ruime ervaring met de projectmatige aanpak met 

betrekking tot de realisatie van grote utiliteitsprojecten. 

 

Wij zijn op zoek naar een: 

 

Projectleider 

Fulltime m/v 

Als projectleider organiseer je en geef je leiding aan de dagelijkse uitvoering van (soms 

multidisciplinaire) grote projecten, kleinere complexe projecten of enkele kleine projecten, zodanig dat 

het project/de projecten binnen bestek eisen, planning en werkbegroting gerealiseerd word(t)(en).   

Je bent verantwoordelijk voor de planning, voorbereiding (in samenwerking met werkvoorbereiding), 

aansturing en coördinatie van de dagelijkse werkzaamheden ten aanzien van de uitvoering van het 

lopende project conform werkinstructies, zodanig dat de oplevering tijdig, conform bestek eisen, 

kwaliteits- en KAM- eisen en binnen de werkbegroting kan plaatsvinden. 

Je draagt zorg voor  voor het op juiste wijze vastleggen, communiceren en administreren van 

wijzigingen en as-built gegevens en het voeren van overleg hierover met de opdrachtgever en de 

betrokken interne afdelingen (werkvoorbereiding/engineering), alsmede beheersing van de 

projectkosten door het dagelijks bijhouden en administreren van gegevens tijdens de uitvoering van 

het project en controleren van facturen en afgesproken betalingstermijnen ten behoeve van de 

voortgangs- en kostenbewaking. 

Als projectleider voer je maandelijks werkinspecties uit op de projecten, houdt eventueel toolboxen 

voor alle medewerkers (zowel eigen als zzp’ers). Houdt de keuringen van het gereedschap in overleg 

met de uitvoering op orde en voert contact met de opdrachtgever betreffende VGM-zaken. Verstrekt 

de persoonlijk beschermingsmaatregelen aan de medewerkers en controleert op het gebruik hiervan. 

Actief en effectief onderhouden van contacten met opzichter, leveranciers, onderaannemers en VOF- 

partners met betrekking tot alle voorkomende projectaangelegenheden en dergelijke door deel te 

nemen aan werkbesprekingen, bouwvergaderingen, etc., zodanig dat een tijdige en harmonieuze 

afronding van het project gewaarborgd is. 

 

Wat we bieden 

Ons motto is ‘We doen het met elkaar samen!’, wat zich uit in een prettige werkomgeving en een 

goede werksfeer, en we vieren onze successen samen met ons hele team van enthousiaste en 

professionele collega’s. Onze organisatie is informeel en onze communicatielijnen zijn kort. 

Vanzelfsprekend horen er bij deze functie aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden die we graag met jou 

aan tafel bespreken. 

 

 



 

Wat we vragen 

Een basisopleiding op Hbo-niveau. Bij voorkeur heb je kennis opgedaan met vakgerichte cursussen. Je 

hebt minimaal 10 jaar relevante werkervaring, waarvan minimaal 5 jaar in de functie projectleider. Je 

bent een teamspeler, praktisch, servicegericht en beschikt over goed ontwikkelde sociale, digitale en 

communicatieve vaardigheden. Tot slot ben je in het bezit van rijbewijs B en een VCA VOL certificaat. 

 

Solliciteren 

Spreekt dit je aan en denk jij ons team met jouw kwaliteiten te kunnen versterken? Neem contact op 

met Rob Werkhoven op 06-41194675 of rwerkhoven@qlp.nl. 


