
Communicatie

FUNCTIE PROJECTLEIDER
Doel van de functie
Een Projectleider binnen Takkenkamp Groep houdt zich bezig met het voorbereiden, organiseren en leiden van projecten. 
Hij/zij legt de nadruk op het procesmatig begeleiden van de projecten en heeft tegelijkertijd meerdere werken in verschillende fasen 
en in verschillende complexiteiten in bewerking.

Plaats in de organisatie
Rapporteert aan
Bedrijfsleider

Geeft leiding aan
Functioneel uitvoerend personeel van het project – 
hiërarchisch niet van toepassing

Resultaatgebieden

Focusgebieden

 Isolatie

 Restauratie

 Gevelonderhoud
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Werkvoorbereiding
• Adviseren van opdrachtgever(s) met betrekking tot projecten op inhoudelijk, strategisch en tactisch niveau
• Inrichten van projecten in overleg met opdrachtgever(s), afstemmen van planning en bijbehorende budgetten
• Bepalen van benodigde capaciteit (mens/middelen), definiëren/vaststellen van rollen
• Inventariseren en vaststellen van risico’s in overleg met alle betrokkenen
• Bewaken van overzicht in lopende projecten
• Anticiperen op knelpunten met betrekking tot capaciteit, budget en tijd voor de werkzaamheden, stellen van 
prioriteiten conform bedrijfsbeleid

Uitvoering
• Signaleren van kansen om aan de veranderende klantwensen tegemoet te komen, met behoud van 
commerciële belangen
• Fungeren als aanspreekpunt voor medewerkers tijdens projecten in uitvoering
• Bewaken van projectresultaten, capaciteit, budget en planning voor lopende projecten
• Verzorgen van voortgangsrapportages en eindrapportages ten behoeve van opdrachtgever en bedrijfsleider
• Verzorgen van de financiële afhandeling van projecten conform bedrijfsbeleid
• Draagt pro actief het bedrijfsbeleid uit zowel intern als extern

Verantwoord functioneren
• Verantwoordelijk voor het naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, Arbo en milieu en toont 
hierin voorbeeldgedrag
• Verantwoordelijk voor de dagelijkse inleen van extern personeel en de administratieve/financiële afhandeling
• Vakinhoudelijke kennis van de dagelijkse werkzaamheden
• Verantwoordelijk voor de uitvoering van het project conform de geldende uitvoeringsrichtlijnen van SKG/IKOB of 
ERM
• Initiatief nemen in  de ontwikkelingen op het vakgebied

• Motiveren en activeren van medewerkers 
• Actief aandragen inhoudelijke aspecten van projecten ten behoeve van promotie doeleinden
• Actief onderhouden van contacten met (potentiële) klanten
• Heeft een voorbeeldfunctie met betrekking tot actieve communicatie rekening houdend met de 
bedrijfsdoelstellingen
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Flexibiliteit
Leiderschap

Resultaatgericht
Representatief

Doorzetter

Energie
Positief

Competentie
Bij Takkenkamp Groep onderscheiden we ons door passie voor het vak en innovatie in het proces. Dat werkt ook door
in onze functieprofielen. We hebben het onderscheid gemaakt tussen karaktereigenschappen en competenties. 
Voor de functie van Projectleider ben je geschikt als je bezit over de karaktereigenschappen en competenties in de afbeelding hieronder:

Functie vereisten

 HBO diploma in de richting van (bouw)techniek

 Kennis van projectplanning en relevante wet- 
 en regelgeving

 Kennis van het Office pakket

 Veiligheidsopleiding t.b.v. VOL-VCA  

Innovatief
Proactief
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Innovatief
• Verzorgen van en deelnemen aan commerciële activiteiten om de bedrijfsdoelstellingen te verbeteren
• Signaleren van kansen en hierop acteren om aan de veranderende klantwensen tegemoet te komen, met 
behoud van commerciële belangen
• Risico’s durven aan te gaan, binnen het bedrijfsbeleid, om uiteindelijk een herkenbaar voordeel te behalen

Creatief
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