TREEE Energy zoekt!

energy.treee.nl

Hoofd uitvoerder
Openbare verlichting & verkeersregelinstallaties.
Bedrijfsprofiel
Onze opdrachtgever is een specialist op het gebied van openbare verlichting,
verkeersregelinstallaties en camerasystemen.
Ze realiseren de complete aanleg en installaties, engineering, advisering of nemen
alle zorg uit handen door ook beheer en onderhoud te verzorgen.

Functie omschrijving
Het, binnen gestelde kaders van calculaties, bestekken en contracten, zorgdragen
voor professionele uitvoering van de werkzaamheden van de eigen teams zodanig
dat de gestelde kwalitatieve en kwantitatieve doelen worden gerealiseerd.

Resultaatgebieden
Projectinrichting, -budget en -plan
• Ontvangt projectopdrachten en stemt de projectinrichting en het
projectplan af met de klantorganisatie;
• Stelt het operationele projectplan, planning en rapportage op zodanig dat
de kosten en voortgang gemeten kunnen worden;
• Zorgt voor de benodigde goedkeuring alvorens de uitvoering op te starten.
Uitvoering
• Geeft hiërarchisch leiding aan de toegewezen teams;
• Draagt binnen aangegeven procedures/normen zorg voor de
planning/voorbereiding en (projectmatige) uitvoering van werkzaamheden
resulterend in optimale benutting van beschikbare middelen/capaciteit en
tijdige afronding c.q. oplevering van producten/diensten overeenkomstig
daaraan gestelde eisen;
• Bewaakt de voortgang en kwaliteit van uitvoering en stuurt waar nodig bij.
Stemt in voorkomende gevallen inzake de uitvoering/oplevering af met
derden (aannemers e.a.);
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• zorgt voor tijdige beschikbaarheid van materialen en maakt dienaangaande
afspraken met leveranciers;
• Neemt in specifieke gevallen (grotere projecten, bijzondere
aanbestedingen, e.d.) actief deel aan de voorbereiding/uitvoering.;
• Onderhoudt contacten met opdrachtgevers;
• Is eventueel belast met werkzaamheden op een of meer bijzondere
aandachtsgebieden.
Uitbesteding/inkoop
• Bepaalt, binnen geldende kaders, welke werkzaamheden worden
uitbesteed;
• Beoordeelt aanbiedingen van aannemers, onderhandelt en maakt keuzes
rekening houdend met eventuele raamcontracten.
Projectmanagement
• Realiseert de integrale uitvoering van het project, binnen de kaders van het
projectplan;
• Plant, organiseert, coördineert en rapporteert inzake de uitvoering van
toegewezen projecten, conform de richtlijnen en zodanig dat de
projectdoelstellingen en –resultaten worden behaald binnen de
overeengekomen kwaliteit, tijdsplanning en budgets;
• Ondersteunt en begeleidt de Uitvoerders.
Projectafsluiting en -evaluatie
• Sluit de opgeleverde projecten af. Draagt de projectresultaten, inclusief een
set aan documentatie over aan de klant/opdrachtgever;
• Legt leerpunten vast in een projectevaluatie teneinde de efficiency en de
kwaliteit van toekomstige projecten te verbeteren.
Procesverbetering
• Analyseert en bewaakt werkprocessen, organisatiestructuur en cultuur;
• Formuleert verbeteringen op efficiency en kwaliteit en voert deze na
verkregen goedkeuring door.
Personeelsmanagement
• Draagt zorgt voor een optimale inrichting van het team en voor een, in
kwalitatief en kwantitatief opzicht, adequate bemensing;
• Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken en stimuleert de
motivatie, kennisopbouw en verdere ontwikkeling van teammedewerkers;
• Geeft uitvoering aan het HR beleid.
Veiligheid, Arbo, Milieu en Kwaliteit
• Draagt zorg voor en houdt toezicht op de uitvoering en naleving van beleid
en wet- en regelgeving inzake Veiligheid, Arbo, Milieu en Kwaliteit (HSEQ)
Beheer en rapportage
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• Zorgt voor juiste toepassing en gebruik van ondersteunende systemen en
ziet toe op correcte invoer van gegevens (kwaliteitsbeheer);
• Stelt volgens vaste regels/procedures rapportages op zodat het
management op relevante onderdelen geïnformeerd is over de stand van
zaken en indien nodig tijdig kan bijsturen.

Functie eisen
• Verantwoordelijk voor financiële resultaten van de werkzaamheden onder
zijn hoede. Resultaten worden met zijn leidinggevende vooraf, eventueel
via een werkbegroting, bepaald
• Verantwoordelijk voor de uitvoering van werkzaamheden en treft zo nodig
correctieve maatregelen in lijn met het vestigingsplan, teneinde gestelde
targets te realiseren
• Heeft een coördinerende rol t.a.v. de overall inzet van personeel
• Werkzaamheden in het kader van planning/voorbereiding, aanleg,
onderhoud en nieuwbouw c.q. inzake ondersteuning/advies met een hoge
mate van complexiteit.
• Verantwoordelijk voor de kwaliteit van geleverde diensten conform
gestelde KPI’s
• Verantwoordelijk voor de voortgang van de projectadministratie,
aannemersstaten, facturatie, ondergronds en alle in te zetten materialen en
externe aannemers
• Beslissingen en activiteiten betreffen en/of hebben ook invloed op
werkstromen/processen van andere afdelingen en/of vestiging breed
• Uitvoering en aansturing van werkzaamheden op een of meer bijzondere
aandachtsgebieden waarvoor een beroep wordt gedaan op extra vakkennis
(specialisme)

Vereiste opleiding/ervaring.
• HBO+ werk- en denkniveau
• Vakinhoudelijke opleiding op HBO niveau aangevuld met bedrijfskundige
kennis, en/of gespecialiseerde kennis/ervaring op een of meer bijzondere
aandachtsgebieden.
• Kennis van aannemerij, elektrotechniek en energiemarkt
• Kennis van de werkstromen/processen binnen het eigen aandachtsgebied
en van aanpalende gebieden
• 5 jaar leidinggevende ervaring
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• Ervaring met eigen resultaatverantwoordelijkheid
Interesse? Reageer direct of neem contact op! 0478-512000 - 0620422665 U kunt
reageren via henk@treee.nl of u kunt zich inschrijven.
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