PROJECTLEIDER REALISATIE
Bij BRON|TECHNOLOGIE ontwerpen we en realiseren we duurzame warmte-koude en
energieprojecten voor nieuw en bestaand vastgoed. Vanwege onze sterke groei zijn we op zoek naar
een PROJECTLEIDER. Heb je affiniteit met duurzame energie, installatietechniek of bouwkunde? Dan
nodigen we je van harte uit om te solliciteren!
WAAR KOMEN WE VANDAAN EN WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK?
BRON|TECHNOLOGIE is een toonaangevende aanbieder van turn-key bodemenergie oplossingen
(warmte-koude opslag, warmtepomp technologie). zusteronderneming Wellsius verzorgt de
exploitatie van de gerealiseerde energievoorzieningen en levering van warmte en koude aan
eindgebruikers.
Als familiebedrijf voelen we ons sterk verbonden aan elkaar en onze klanten. Met elkaar delen we de
passie en zorg voor een fossielvrije toekomst voor de nieuwe generatie. Vanuit onze EnergyOffice en
ons EnergyAtelier in IJsselmuiden verzorgen we projecten in heel Nederland. Dat doen we met ruim
30 bevlogen medewerkers.
WAT MAG JE WAT ONS BETREFT DOEN?
Als Projectleider ben je ben je eindverantwoordelijk voor de realisatie van turn-key energiesystemen
in de gebouwde omgeving; dit is behoorlijk multidisciplinair. Zelfs laadpalen en PV systemen kunnen
onderdeel zijn van de projectscope.
Onze energiesystemen omvatten ondergrondse warmte-koude opslagsystemen (WKO), de
energiecentrales met warmtepompen tot met de afgiftesets van onze afnemers. Je coördineert
hierin alle activiteiten vanaf de VO engineeringfase, de start van de bouw tot aan de interne
oplevering aan je Wellsius collega’s. Hierbij werk je nauw samen met de technisch ontwikkelaars,
engineers, werkvoorbereiders en de manager operations.
Je houd je dus bezig met het managen van de realisatie projecten door het bijsturen op tijd, kwaliteit,
budget en organisatie. Gedurende het traject onderhoud je de contacten met de klant (bouwend
ontwikkelaar, vastgoedontwikkelaar) en ben je tijdens realisatie het eerste aanspreekpunt voor de
klant. Je maakt zelfstandig beslissingen en hebt hiervoor het mandaat van de organisatie.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor:
- Eerste interne aanspreekpunt tussen management en de projectorganisatie intern;
- het (laten) uitvoeren van kwaliteitsvalidaties en verificaties om zo tot een kwalitatief goed
eindproduct te komen welke voldoet aan de functionele eisen;
- aansturen van alle benodigde activiteiten rondom de realisatiefase;
- de afstemming met overige betrokken externe partijen, zoals vastgoed projectontwikkelaars,
vastgoed beleggers, woningbouwcorporaties, bouwondernemingen en onderaannemers.
Oftewel alles wat te maken heeft met het daadwerkelijk realiseren van complexe duurzame warmtekoude projecten.

WAT BRENG JE MEE?
- Minimaal een afgeronde MBO of HBO-opleiding
- Denkniveau: HBO
- minimaal 5 jaar ervaring in een (vergelijkbare) functie
- een ondernemende en proactieve instelling
- goede communicatieve vaardigheden
- goede coördinerende vaardigheden
- het vermogen om je op hoofdlijnen te focussen en overzicht te houden, zonder de aandacht
voor details te verliezen
Interesse, ook al twijfel je of dit iets voor je is? Reageer naar hessel@brontechnologie.nl of bel
06 578 879 84.

