
 
 

Vacature Projectleider Chemie 

Wil jij grote projecten leiden bij een belangrijke speler op het gebied van installatietechniek in de 
chemie ook werken met een salestarget en nieuwe klanten binnenhalen? Dan is de functie van 
Projectleider Chemie precies wat bij jou past. 
 
Bij Voets Installaties mag jij met jouw technische kennis onze chemietak verder vormgeven. Als 

Projectleider Chemie ben je namelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten op locatie 

en heb je de leiding over een aantal monteurs. De belangrijkste taak is het coördineren van het 

project en het aansturen van het projectteam. Daarnaast zorg je voor een goed projectresultaat en 

schakel je met de directie. 

En.. er is meer. Jij combineert jouw rol als projectleider namelijk met sales. Dit houdt in dat je een 

bredere rol krijgt, waarbij jij nieuwe opdrachtgevers benadert, aanstuurt in de werkvoorbereiding en 

vervolgens tijdens de bouw het project coördineert en zorgt voor een oplevering volgens plan. 

Dit is hoe het takenpakket van een Projectleider Chemie eruit ziet:                                                 

⁻ Zorgen voor een tijdige en goede werkvoorbereiding. Hierbij maak je zoveel mogelijk gebruik van 

de beschikbare werkvoorbereiders; 

⁻ Verzorgen/begeleiden van de engineering van het project (ontwerpen, P&ID’s 

opstellen/beoordelen); 

⁻ Support (remote) geven aan monteurs inzake problemen op locatie;                                     

⁻ Weekplanning maken en toepassen;                                                  

⁻ Controleren van de werkzaamheden;                 

⁻ Zorgen dat de monteurs representatief zijn naar de opdrachtgever toe (uiterlijke verzorging en 

het dragen van juiste werkkleding en schoenen);                                         

⁻ Motiveren van de monteurs, het bevorderen van een goede samenwerking en het bemiddelen 

bij onenigheden;                                                                                                                         

⁻ Bewaken van de veiligheid (VCA-inspectie), de voortgang en de kwaliteit van het uit te voeren 

werk. 

Voor deze functie bieden wij jou het volgende: 

- Een passend salaris en goede arbeidsvoorwaarden volgens de 
CAO  Metaalbewerkingsbedrijf; 

- Een leaseauto, laptop, mobiele telefoon en onkostenvergoeding; 
- Een jaarcontract met de intentie tot een vast contract; 
- Uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden. 

 
Kom werken bij Voets Installaties BV 
Wij van Voets Installaties BV zijn een MKB-bedrijf met momenteel 38 medewerkers. Wij leveren en 

installeren complete tankinstallaties, brandstofinstallaties en alle bijbehorende voorzieningen. 

Daarnaast hebben wij de ambitie om verder uit te breiden richting Chemie en daarom zijn wij  

op zoek naar een Projectleider Chemie. 

Ben jij geïnteresseerd? Neem dan snel contact op met Ruud Broere: r.broere@voetsinstallaties.nl 

  



 
Functieprofiel 

PROJECTLEIDER CHEMIE 

Rapporteert aan:  Directie 

Doel 

Als Projectleider Chemie ben je verantwoordelijk voor de totale realisatie van de projecten op chemie-gebied 

en heb je de leiding over een aantal monteurs. Naast deze operationele verantwoordelijkheid ben je natuurlijk 

ook verantwoordelijk voor het projectresultaat en de contacten met opdrachtgevers.  

 

Resultaten & acties 

Leiding geven aan en uitbouwen projectteam chemie:       

⁻ Zorgen voor een tijdige, volledige en juiste werkvoorbereiding en weekplanning 

⁻ Verzorgen / begeleiden van de engineering van het project (ontwerpen, P&ID’s opstellen) 

⁻ Klanten en monteurs ondersteunen inzake alles m.b.t. realisatie op locatie    

⁻ Motiveren, begeleiden en opleiden van de monteurs en het bevorderen van een goede werksfeer en 

samenwerking  

⁻ Bewaken van de veiligheid (VCA-inspectie), de voortgang en kwaliteit en uitvoering van het werk 

   

Opleveren van het resultaat binnen de grenzen van tijd, geld en kwaliteit door:  

⁻ Financiële & technisch inhoudelijke projectbewaking      

⁻ Melden meerwerk aan en akkoord krijgen van opdrachtgevers i.o.m. sales   

⁻ Zorgdragen voor de volledige oplevering conform afspraken,  procedures en certificeringen  

⁻ Overleg met opdrachtgever inzake financiële afronding project    

⁻ Projectevaluatie en nacalculatie te maken 

Beheren van de relatie met de opdrachtgever en commerciële activiteiten door: 

⁻ Overleg met opdrachtgever inzake alle zaken m.b.t. de uitvoering       

⁻ Regelmatig bezoeken locaties m.b.t. uitvoering en oplevering met opdrachtgever   

⁻ Project evaluatie met opdrachtgever en afstemmen / accorderen meerwerk  

⁻ Nazorg verlenen aan klant op geleverde installatie/ uitgevoerd werk    

⁻ Contact met klanten wanneer betalingen worden geblokkeerd op basis van oplevering  

⁻ Potentiële opdrachtgevers uit het eigen netwerk te benaderen 

⁻ Potentiële opdrachtgevers middels “koude acquisitie” te benaderen  

 

Opleidingseisen 

De projectleider wordt geacht aan de volgende opleidingseisen te voldoen: 

⁻ Opleiding werktuigbouw / installatietechniek of Chemie op HBO-niveau  

⁻ Denk- en werkniveau op HBO-niveau  

⁻ Kennis van de BRL K903 met name hoofdgebied C en F en deelgebieden 5a, 5b, 6a, 6b en 9 

⁻ Kennis van de PGS31 

⁻ Kunnen werken met Autocad of vergelijkbaar tekenprogramma 

⁻ In bezit van VCA-VOL certificaat   


