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Functiecontext
De projectleider leidt meerdere afbouwprojecten in verschillende fasen (van acquisitie tot oplevering), coördineert de
uitvoering van afbouwactiviteiten binnen projecten en is financieel verantwoordelijk.

Positie in de organisatie
Rapporteert aan: directeur
Geeft leiding aan: enkele uitvoerders (functioneel)

Functiedoel
Voorbereiden, organiseren en leiden van afbouwprojecten volgens klantspecificaties.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Voorbereiding

- voorbereiden van en assisteren bij commerciële activiteiten
- inrichten van projecten in overleg met met hoofdaannemer of opdrachtgever(s),
afstemmen van planning en bijbehorende budgetten
- bepalen van benodigde capaciteit (mens/middelen), definiëren/vaststellen van rollen
- vaststellen van projectrisico’s in overleg met hoofdaannemer/opdrachtgever
- bewaken van overzicht in lopende projecten
- anticiperen op knelpunten met betrekking tot capaciteit, budget en tijd voor de
werkzaamheden, stellen van prioriteiten

Aansturing
afbouwprojecten

- fungeren als aanspreekpunt voor vaklieden binnen de discipline(s) en
hoofdaannemer of opdrachtgever(s) tijdens afbouwprojecten in uitvoering
- leiden van afbouwprojecten, sturing geven aan projectmedewerkers
- bewaken van capaciteit, budget en tijd voor lopende projecten, corrigerend optreden
indien noodzakelijk
- leiden van project overleggen met werkvoorbereiding, calculatie en eigen uitvoerders
of voormannen
- behandelen van problemen (planning, budget en dergelijke), zorgen voor een
oplossing
- toezien op correcte financieel administratieve handelingen binnen afbouwprojecten

Realisatie
afbouwprojecten

- bewaken van de projectresultaten van uitvoerders (voortgang, kosten, kwaliteit)
- analyseren van (tussentijdse) resultaten, achterhalen van oorzaken van afwijkingen,
zorgen voor benodigde bijsturing
- verzorgen van voortgangsrapportages en eindrapportages ten behoeve van
opdrachtgever en directeur
- zorgen voor administratieve afhandeling van afbouwprojecten
- evalueren van het afbouwproject met in-/extern betrokkenen, bespreken van
resultaten, knelpunten en verbeteringen
- volgen van ontwikkelingen binnen het vakgebied en doorvertalen van
kansen/mogelijkheden naar de onderneming

Verantwoord functioneren

- (toezien op) naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, Arbo en
milieu
- signaleren en oplossen van onveilige situaties conform procedures
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Werkgerelateerde bezwaren
- Niet van toepassing.

Werk- en denkniveau
hbo
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