De KWT Group maakt onderdeel uit van de Bergschenhoek Groep B.V., en bestaat uit diverse
werkmaatschappijen die waterbeheersingsproducten produceren en leveren. Enkele voorbeelden van de
producten die de KWT Group produceert zijn stuwen, afsluiters, kleppen, vlotterunits, en hevels.
KWT Group heeft naast de hoofdvestiging in Biddinghuizen vestigingen in België en Bulgarije. De
werkmaatschappijen van KWT zijn achtereenvolgens: KWT Waterbeheersing B.V., KWT Productie B.V., KWT
Milieu bvba en KWT Constructions Ltd.
KWT heeft zich sinds haar oprichting in 1988 uitsluitend gericht op de watermarkt. Daarbij stond vanaf het
begin het gebruik van hoogwaardige materialen zoals HDPE en RVS centraal.
KWT levert een volledige serie producten voor de beheersing van oppervlakte- en afvalwater. Daarbij staat de
specificatie van de klant centraal.
KWT staat voor hoogwaardige en innovatieve producten, met een levensduur welke telkens de verwachtingen
overstijgt en daarbij een minimum aan onderhoud. KWT Group levert aan alle Nederlandse waterschappen,
aannemers, betonproducenten, dealers in het buitenland en gemeenten.
Voor KWT zijn wij per direct op zoek naar een ervaren en zelfstandige:

Projectmanager m/v
Als projectmanager zorg je er ervoor dat projecten correct en efficiënt worden uitgevoerd, zodat deze op tijd
en binnen het vastgestelde interne budget opgeleverd worden aan de klant op basis van de origineel
omschreven scope. Je neemt initiatief tot het samenstellen, en voorzitter zijn, van een projectgroep per project
om projecten vanuit verschillende invalshoeken goed te laten verlopen en doorlooptijden van projecten te
bewaken. Begeleiding van projecten teneinde aan de verplichtingen jegens de klant te kunnen voldoen. Verder
is de projectmanager verantwoordelijk voor het up-to-date houden van contract management. De
projectmanager valt onder de Algemeen Directeur.
Hoofdtaken:
-

Adviseren van sales in grootschalige projecten die hoogstwaarschijnlijk opdracht worden.
Ondersteunen en adviseren van de klant met betrekking tot de scope en planning van het project na
opdracht.
Maken van een planning en projectbegroting en verificatieplannen.
Identificeren, monitoren en wegnemen van knelpunten en risico’s.
Vastleggen afspraken met klant project team.
Stellen van interne prioriteiten.
Organiseren van werksessies en projectvergaderingen met het projectteam (andere interne afdelingen
die bij het project betrokken zijn).
Afstemmen van de benodigde capaciteit.
Bewaken van het budget en bijsturen waar nodig.
Gesprekken met toeleveranciers/aannemers met betrekking tot de te nemen werkzaamheden.
Opstellen van de werkplannen en HSE plannen voor de site werkzaamheden.

-

Borgen van helikopterview over project zodat er geen ruimtes ontstaan / zijn tussen de verschillende
stakeholders.
Bewaken van benodigde levertijden toeleveranciers en het behalen van deadlines
Monitoren van de leveringsomvang en waar nodig aanvullende werkorders verkrijgen van klant.
Hierbij het dus zien aankomen van commerciële issues, dan wel issues die commercieel kunnen
worden, en deze dus als meerwerk indienen bij de klant.
Rapporteren van de projectvoortgang aan de directie, de interne organisatie en klant.
Onderhouden van contact met de klant project team en bijwonen voortgangssessies.
Succesvol opleveren van het project tbv acceptatie klant.
Opmaken benodigde opleverdossier klant en intern. (as built, O&M Manuals, handleidingen,
specificaties, referentiebrieven)
Financiële afwikkeling van projecten monitoren en en waar nodig interventies plegen.

Jouw profiel:
-

Je hebt technisch inzicht en bent stressbestendig. Beschikt over een helicopterview.
Je bent een teamspeler, groot organisatie talent
Communicatief zeer vaardig (Nederlands en Engels)

Opleidingsniveau/ervaring:
Minimaal HBO niveau met technisch commerciële opleiding ( bijvoorbeeld werktuigbouwkunde, civiele
techniek, engineering) Dan wel technische opleiding aangevuld met een economische / bedrijfskundige
opleiding.
5-10 jaar ervaring in projectmanagement, bij voorkeur in waterbeheersingsprojecten. Ervaring in
projectmanagement van projecten met een looptijd van gemiddeld 6 tot 12 maanden.
Ben jij de projectmanager met organisatorische vaardigheden en toe aan een uitdaging? Stuur dan een
motivatiebrief en CV naar de afdeling Personeelszaken via PZ@brghoek.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

