
 

 

 

PROJECTLEIDER INSTALLATIETECHNIEK   

Galjema Technisch Adviesbureau is een goed in de markt bekend staande en groeiende organisatie 
met een hecht team en korte communicatielijnen.  

Wij hebben plaats in ons team voor een projectleider installatietechniek, specialisatie 
WTB/klimaattechniek; een functie die je in afstemming met onze adviseurs zelf vorm kunt geven.  

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en wil je graag meewerken aan de diverse interessante 
projecten van Galjema in de sector utiliteit? Wij maken graag een afspraak met kandidaten die 
voldoen aan onderstaand profiel.   

Als projectleider heb je de vakgerichte verantwoordelijkheid voor een project en leid je alle 
activiteiten gericht op de realisatie van de opdracht. Je coördineert de multidisciplinaire 
ontwerpwerkzaamheden t.b.v. de gebouwgebonden installaties in het projectteam.  Zowel intern als 
extern heb je een voorbeeldfunctie en draag je bij aan het imago van de onderneming. Je rapporteert 
aan de adviseur en directie.  Deze functie vraagt zelfstandigheid en een pro-actieve houding. 
Daarnaast weet je de projectteamleden te motiveren tot betrokkenheid en teamgeest.  
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

• Het opstellen van offertes, planningen, begrotingen en overige project gerelateerde 
documenten; 

• Het vaststellen, voorbereiden, delegeren en controleren van projectmatige werkzaamheden aan 
het projectteam; 

• Het opzetten en onderhouden van een goede relatie met opdrachtgever en derden; 

• Het bewaken van de projectvoortgang en het projectbudget met terugkoppeling aan de directie; 

• Het houden van inventarisaties, opnames en opleveringen. 
 

Functie eisen: 
• HBO-opleiding en > 5 jaar werkervaring met als pre een aanvullende opleiding HIT; 
• Je bent flexibel, kan snel schakelen en projecten afronden binnen de afgesproken tijdsbesteding 

en budgetten; hiervoor ben je bereid een stap extra te zetten; 
• Goed communicatieve vaardigheden en een positieve instelling.  

 
Wij bieden: 
• Een dynamische baan waar je zeer diverse ervaring opdoet; 
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; 
• Een leaseauto; 
• Eventueel opleidingsmogelijkheden. 

 
Interesse en past dit profiel bij jou?   
Stuur dan je motivatiebrief met CV naar galjema@galjema.nl  Je krijgt z.s.m. een reactie. Heb je 
specifieke vragen over de functie? Bel ons dan op nummer: 079-2065080.   
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