ADVISEUR INSTALLATIETECHNIEK
Galjema Technisch Adviesbureau is een goed in de markt bekend staande en groeiende organisatie met een
hecht team en korte communicatielijnen. Als adviseur krijgt je naast de voor de functie gebruikelijke
verantwoordelijkheden een baan met vrijheid op een modern en goed geoutilleerd kantoor.
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.
De adviseur die past bij onze organisatie heeft ruim 10 jaar ervaring in zijn vakgebied, heeft diverse projecten
onder zijn/haar verantwoording en coacht de projectleiders, waarbij hij/zij in de conceptuele fases van een
project de lijnen uitzet en de keuze voor het installatieconcept bepaalt. De adviseur is het eerste aanspreekpunt
voor de opdrachtgever en zal in zijn totaliteit, zowel in- als extern het project managen en bepaalde
verantwoordelijkheden delegeren aan de projectleider(s). Hij heeft een voorbeeldfunctie en draagt bij aan het
imago van de onderneming zowel intern als extern. De adviseur heeft een relatienetwerk en zal de onderneming
promoten, relaties onderhouden en nieuwe projecten verwerven. Hieronder valt ook de deelname aan
(Europese) aanbestedingen, waarvoor offertes en visies worden opgesteld. De functie eist vakkennis, integriteit,
zelfstandigheid en een stimulerende werkwijze zodat er een grote betrokkenheid en teamgeest ontstaat bij de
medewerkers onder zijn/haar leiding.
Taken en verantwoordelijkheden:
 Het opzetten/beheren van een relatienetwerk t.b.v. acquisitie en commercie;
 Eerste aanspreekpunt voor opdrachtgever en collega adviseurs;
 Het samenstellen en coachen van multidisciplinaire projectteams in met name de onderzoeks- en
voorontwerpfase en het intern en extern managen van de projecten in totaliteit;
 Het opstellen van offerten, projectpresentaties, visies en het controleren en goedkeuren van
projectdocumenten;
 Het leveren van input voor (Europese) aanbestedingen;
 Het bewaken van de kwaliteit en projectresultaten incl. deadlines en het rapporteren hiervan aan de
directie.
Functie eisen:
 Een afgeronde HBO opleiding Werktuigbouwkunde en minimaal 10 jaar relevante ervaring;
 Het gevolgd hebben van de HIT-W is een pre;
 Sterke communicatieve vaardigheden en commercieel inzicht;
 Proactieve werkhouding;
 Je bent flexibel en kunt snel schakelen;
 De bereidheid om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.
Wij bieden:

Een dynamische baan met uitdagende projecten binnen een prettige en informele werksfeer;

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;

Een leaseauto;

Opleidings- en trainingsmogelijkheden.
Interesse?
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.

