
Technisch Installatiebureau Van Wijngaarden bv is al jarenlang een begrip in de  
installatiebranche en sinds 1908 gevestigd in Nieuwerkerk aan den IJssel.  
Als totaalinstallateur bieden wij opdrachtgevers een compleet pakket van  
klimaat- en sanitaire installaties tot elektrotechniek. Van het eerste advies tot het  
ontwerp, de installatie en het onderhoud van technische installaties.

Bij ons familiebedrijf werken dagelijks circa 45 gemotiveerde medewerkers aan  
uiteenlopende projecten voor zowel nieuwbouw als renovatie in de utiliteitsmarkt. Daarnaast zijn wij  
actief in service & onderhoud voor zowel de zakelijke als particuliere markt. Van Wijngaarden bv streeft er naar  
voortdurend toonaangevend te zijn binnen het vakgebied van klimaat, gas, water en elektriciteit. Om deze  
ambitie te kunnen blijven realiseren zijn wij ter versterking van ons team op zoek naar een:

Projectleider Elektrotechniek
In deze uitdagende functie ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, begroten, begeleiden en opleveren van 
projecten met een grote diversiteit in zowel de nieuwbouw als renovatie. Je geeft leiding aan een enthousiast team 
van elektriciens, bent verantwoordelijk voor de planning en bewaakt de voorbereiding en uitvoering. Daarnaast 
onderhoudt je nauw contact met onze opdrachtgevers en bouwpartners. Aangezien wij totaalinstallateur zijn, werk je 
dagelijks nauw samen met de projectleiders van de overige disciplines binnen ons bedrijf.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden
• Calculeren en uitbrengen van offertes.
• Begeleiden en bewaken van engineering en  

tekenwerk.
• Bewaken van budget, planning en financiële  

ontwikkeling van het project.

• Signaleren en bewaken van meer- en minderwerk.
• Controleren van uitgevoerde werkzaamheden van 

eigen monteurs en onderaannemers.
• Contacten met opdrachtgevers, bouwpartners en  

leveranciers.

Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Chantal Hoogendoorn via het  
telefoonnummer 0180-313799. Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatie voorzien van CV per  

email versturen aan info@tibvanwijngaarden.nl

• Een fulltime dienstverband binnen een dynamisch  
familiebedrijf met ambitie.

• Afwisselende en uitdagende baan.
• Prettige en stabiele werkomgeving, gericht op  

samenwerking en kennisdeling.
• Goede opleidingsmogelijkheden.
• Een uitstekend salaris met uitstekende aanvullende  

arbeidsvoorwaarden (auto van de zaak).
• CAO Metaal en Techniek (40-urige werkweek/ 

24 vakantiedagen en 13 ADV dagen per kalenderjaar).
• Werkgeversbijdrage pensioenpremie.

• Afgeronde HBO opleiding Installatietechniek of door 
kennis/ervaring verkregen HBO niveau.

• Werkervaring als projectleider of minimaal 5 jaar  
werkervaring als assistent projectleider.

• Flexibiliteit, geen 9-5 mentaliteit.
• Goed gemotiveerd en een echte teamplayer.
• Ervaring met geautomatiseerde systemen  

(waaronder Syntess)
• In bezit van VCA-VOL.
• Vakdiploma elektrotechnische laagspanningsinstallaties 

en BIM ervaring zijn een pré.

Wij bieden Wij vragen


