Vacature
Projectleider Assets
Plaats in de organisatie
Maakt deel uit van de afdeling Operations & Asset Management en wordt aangestuurd door de
Manager Asset Management
Doel/resultaat
De Projectleider Assets realiseert en coördineert binnen vastgestelde kaders reconstructie- en
nieuwbouwprojecten voor een optimale beschikbaarheid van het netwerk van klanten.
Belangrijkste verantwoordelijkheden en taken
Binnen vastgesteld beleid ben je verantwoordelijk voor het managen van projecten zoals nieuwbouw en
reconstructies van (hoogspannings-) masten, teneinde het netwerk van klanten aan te passen, te verbeteren
en/of uit te breiden.
Je stelt daarin zelf prioriteiten. Bewaakt de voortgang, signaleert afwijkingen en stelt rapportages en
evaluaties op. Je neemt maatregelen in geval van afwijkingen om het beoogde projectresultaat te halen.
Houdt overzicht op geplande en lopende projecten.
Je bewaakt (budgettaire) voortgang en tijdige oplevering binnen de gestelde kwaliteitsnormen.
Ziet toe op naleving van contractueel overeengekomen afspraken uit overeenkomsten met klanten, TenneT
en aannemers.
Realiseert zowel intern als extern heldere communicatielijnen en onderhoudt een goede relatie met zowel,
klanten als met aannemers.
Op verzoek ondersteun je activiteiten en projecten in het belang van NOVEC.
Voert periodiek, gedurende steeds 1 week, consignatiediensten uit.
Kennis en ervaring:
HBO niveau. Analytisch sterk, probleemoplossend vermogen. Neemt initiatief. Kennis en ervaring op
grensvlak commercieel, technisch en financieel werk. Legt verbanden tussen het eigen werkgebied en sales,
business development en technologische ontwikkeling. Sociale vaardigheid voor contacten met klanten en
uitvoerders. Inzicht in consequenties van de werkzaamheden.
Competenties:
Nauwkeurigheid/accuratesse
Werkt ordelijk en overzichtelijk. Werkt stipt, nauwkeurig en accuraat. Kan langdurig, precies en zorgvuldig
werken
Plannen en organiseren
Maakt een plan van aanpak om een gesteld doel te bereiken. Creëert randvoorwaarden om doelstellingen te
realiseren. Stuurt op kwaliteit, kwantiteit en doorlooptijd. Ziet toe op uitvoering en het nakomen van
afspraken.
Kwaliteitsgerichtheid
Brengt mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering naar voren. Formuleert criteria voor resultaat en toetst het
geleverde werk hieraan. Corrigeert werk van zichzelf en/of anderen.
Samenwerken
Zet zich in om samen met anderen doelen te bereiken. Speelt informatie door die voor anderen van belang
kan zijn. Wisselt (ongevraagd) kennis en ervaring uit teneinde samen beter te functioneren.
Klantgerichtheid
Leeft zich in de wensen van externe en interne klanten. Is behulpzaam.
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