UW OPENBARE RUIMTE: ONZE UITDAGING
Montad is een dynamisch advies- / ingenieursbureau op het gebied van elektrotechniek in de openbare
ruimte (infra). Zo houden wij ons bezig met onder andere verkeersregelinstallaties en openbare verlichting.
Onze klanten zijn met name overheden (gemeente/provincies) en de industrie. In ons vakgebied geven wij
advies, maken wij ontwerpen, voeren het beheer voor onze klanten en ontwikkelen daarnaast ook eigen
innovaties. Vanwege de opkomst van de techniek en onze diensten die hier haarfijn op aansluiten zijn wij
een groeiend bedrijf en altijd op zoek naar vernieuwing en versterking.

Voor MONTAD Tilburg zijn wij op zoek naar een fulltime

PROJECTLEIDER/ADVISEUR (M/V)

Als Montad zijn wij een relatief kleine en platte organisatie wat betekent dat een ieder flexibel en breed inzetbaar
moet zijn. Als projectleider/adviseur werk je zelfstandig en ben je flexibel inzetbaar voor diverse projecten. Je bent
de spin in het web en stuurt diverse medewerkers inhoudelijk in projecten aan. Je bent de persoon die zich
verantwoordelijk voelt voor zijn/haar projecten en de passie heeft om een project tot een goed einde te brengen.

DE FUNCTIE
Als projectleider/adviseur verricht je o.a. de volgende werkzaamheden:

 Voert project organisatorische zaken uit
 Stuurt projectmedewerkers inhoudelijk aan
 Geeft advies in projecten en aan diverse klanten
 Stelt adviesrapportages op
 Zelfstandig inrichten, uitvoeren en controleren van diverse projecten
 Je bent het aanspreekpunt voor de klant en stemt de projecten inhoudelijk af
 Je bent klantgericht en doet aan klantenbinding

WIJ VRAGEN
 Een HBO werk- en denkniveau
 Een afgeronde technische opleiding (voorkeur Elektrotechnisch)
 Ervaring in en een passie voor openbare verlichting en/of verkeersregeltechniek
 Zelfstandig en probleemoplossend werken
 Nauwkeurig, kan ook onder druk gestructureerd en accuraat werken
 Een teamspeler
 Leergierig en enthousiast
 Flexibel, kan zaken goed structureren en prioriteiten stellen
 Geen 9-tot-5-mentaliteit

WIJ BIEDEN
 Een veelzijdige functie en een prettige werksfeer
 Een marktconform salaris (Volgens CAO Metaal en Techniek, kleinmetaal)
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
 25 vakantiedagen en 13 ADV-dagen (bij fulltime dienstverband)
 Opleidingsmogelijkheden

REAGEREN?
Ben jij enthousiast geworden bij het lezen van deze vacature? Stuur jouw CV en motivatiebrief naar:

Montad
t.a.v. de heer Robbert Dijkema
Hof van Parijs 10b, 9403 DA Assen,
Of per e-mail naar r.dijkema@montad.nl
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Robbert Dijkema, telefoon 013 – 572 80 80.
Kijk voor meer informatie ook op www.montad.nl

