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Vacature 21031 

 
Projectleider/senior-werkvoorbereider  
 
Specialist in elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en domotica  
Locatie: IJsselstein 
Dienstverband: Fulltime 
 
Functie 
Wil jij werken als projectleider bij een bedrijf waar jij één van de drijvende krachten kan worden? En wat al 35 jaar 
staat voor kwaliteit, betrokkenheid en innovativiteit? Onze opdrachtgever is op zoek naar een betrokken 
projectleider/senior-werkvoorbereider die verantwoordelijkheid neemt en in staat is zowel intern de zaken goed af 
te stemmen als bij hun klanten. Het is een veelzijdige functie die vraagt om een persoon die houdt van dynamiek 
en uiteraard passie heeft voor techniek!  
 
Organisatie 
Onze opdrachtgever is in 1986 gestart als eenmanszaak in de elektrotechniek en heeft al snel stappen gezet in de 
diverse disciplines daaromheen. Tegenwoordig zijn ze met een team van 55 man en verzorgen ze naast 
elektrotechnische werkzaamheden, complete inbraakbeveiligingsinstallaties, IP-camerasystemen, domotica, 
brandmeld- en toegangscontrolesystemen. Dit kan een eenvoudig systeem bij een particulier thuis zijn, of een 
logistiek centrum van beveiligingsniveau E3 met aanvullend maatwerk. Ze zijn daarnaast zeer actief in de 
zorgmarkt en engineren en installeren hoogstaande zorg gerelateerde oplossingen. Hierbij staat kwaliteit, 
klantgerichtheid en service altijd voorop. Daarnaast zijn ze groot genoeg om een professionele en zekere 
bedrijfsstructuur te bieden, maar ook klein genoeg om bij elkaar betrokken te zijn en een hechte club te vormen. 
Deze manier van werken is al 35 jaar de kern van hun bedrijfsvoering en op basis van wat ze terugkrijgen van hun 
medewerkers onderscheidt dit ze ook écht van anderen. 
 
Wat ga je doen?  
• Je bent de verbindende factor tussen de klant en de werkzaamheden die uitgevoerd worden.  
• Je bent een vast aanspreekpunt voor diverse opdrachtgevers. 
• Je verzorgt de aansturing van je collega’s die het werk uitvoeren.  
• Je begeleidt het gehele proces van aanvraag tot en met de oplevering van de werkzaamheden.  
• Door de bedrijfsgrootte en de centrale functie van projectleider vervul je veel verschillende werkzaamheden 

uit, die ook raken aan de functie van werkvoorbereider.  
 

Waar moet jij aan voldoen?  
• Een fijne collega die een voorbeeldrol vervult en één van de drijvende krachten is.  
• Kennis en ervaring binnen de elektrotechniek (relevante MBO opleiding en HBO denkniveau). 
• Commercieel kundig met focus op lange termijn relaties. 
• Kennis en ervaring binnen de disciplines beveiliging, brandmeld, data en CCTV is een pré. 
• Heldere communicatie en grote zelfstandigheid. 
• Flexibiliteit en snel kunnen schakelen. 
• Positieve insteek en een teammentaliteit. 
• Leergierig en bereidheid je verder te ontwikkelen. 
• In het bezit van rijbewijs B en woonachtig in de regio. 
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Wat bieden we jou?  
• Een sterk en gezond bedrijf. 
• Mooie, diverse en uitdagende projecten die je van begin tot eind onder jouw leiding hebt. 
• Ruime mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. 
• Ruime mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en cursussen. 
• Goede salariëring en secundaire voorwaarden (denk aan: auto van de zaak en een goede telefoon, tablet & 

laptop). 
 
Hoe is de bedrijfscultuur? 
Bij onze opdrachtgever staat aandacht voorop, voor de klant maar zeker ook voor de medewerkers! Een platte 
organisatie waar je impact hebt en die het team voorop heeft staan. Dit zie je o.a. terug in een professioneel talent 
ontwikkel programma die ze met z'n allen doorlopen. Verder heerst er een collegiale en prettige familiaire 
werksfeer. Bij onze opdrachtgever ben je niet alleen een medewerker, maar vooral een mens. Daarin verschillen ze 
van veel andere bedrijven. Natuurlijk verwachten ook zij dat je je best doet en goed werk levert. Maar je mag van 
hen verwachten dat ze écht naar je luisteren en je vooruithelpen! 
 
Is dit wat voor jou? 
Als je enthousiast bent geworden over deze functie, kun je voor meer informatie contact opnemen met Henk 
Westerduin. h.westerduin@why-search.nl 06 15631804. 
 
 
 
 
 
 
 
 


