
Functieprofiel
Samen met andere Regiomanagers ben je verantwoordelijk voor het stimuleren van gekwalificeerde 
vakmensen binnen de technische installatiebranche en het realiseren van instroom. Met elkaar vertaal 
je het landelijk beleid naar regionaal beleid. Dit doe je in jouw regio voor onze drie programmalijnen: 
individuele talentontwikkeling, kennisontwikkeling en het bevorderen van instroom. Je signaleert trends 
en ontwikkelingen en initieert concrete activiteiten. Met de kennis en ervaring uit jouw regio draag je 
vervolgens bij aan het ontwikkelen van het landelijk beleid. Tevens verken je kansen, innovatiemogelijk-
heden en verbind je scholingsactiviteiten met bedrijven in de sector. Je realiseert en onderhoudt een 
sterk netwerk met de vakmensen, bedrijven en andere belanghebbenden in de regio. Dit doe je door ze 
te bezoeken, de diensten van Wij Techniek onder de aandacht te brengen en voor ze klaar te staan met 
je advies, je kennis en je netwerk. Voor de realisatie van regionale projecten werf je projectleiders en  
ben je regelmatig zelf ook actief als projectleider. De Regiomanager Bedrijven Zuid-Holland is  
resultaat-verantwoordelijk en rapporteert aan het Hoofd Regiozaken. 
 
Jouw talenten
De functie is op hbo+-niveau. Naast een gedegen kennis van de installatiebranche, de arbeidsmarkt, 
onderwijs en duurzame inzetbaarheid van medewerkers, beschik je over een dienstverlenende houding 
en een praktische instelling. Je bent alert op maatschappelijke ontwikkelingen en in staat de belangen 
van Wij Techniek als opdrachtgever te bewaken in relatie met de bedrijven, hun vakmensen en overige 
partijen. Je wekt vertrouwen en stelt effectief doelen en prioriteiten. Je hebt een proactieve en flexibele 
houding, ook over werken in de avond of weekenden. Als teamspeler voor al je collega’s, optimaliseer je 
samen met hen de dienstverlening voor de branche en de vakmensen. 
 
Wij bieden
Werk in een ambitieuze en open organisatie met een informele werksfeer. Wij Techniek investeert ook 
in jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling. Het aanvangssalaris is afhankelijk van opleiding en 
ervaring. Daarnaast bieden wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wij Techniek
Wij Techniek is het ontwikkelingsfonds van de technische installatiebranche. Dit is met ruim 130.000  
medewerkers en bijna 10.000 bedrijven één van de grootste branches van Nederland. Een branche  
die zich razendsnel ontwikkelt, waarin de uitdagingen groot zijn en de innovaties elkaar steeds sneller 
opvolgen. Denk aan de energietransitie, digitalisering, robotisering en circulaire economie. Wij Techniek 
zet zich in voor iedereen die werkt of wil werken in deze dynamische branche. Van engineer tot secreta-
resse. Van HR-adviseur tot werkvoorbereider. En van leerling-monteur tot directeur en ondernemer.  
Wij Techniek ondersteunt al deze vakmensen bij het (verder) ontwikkelen van hun vakmanschap. 
 

Reactie
Je kunt tot en met 9 juli 2020 een sollicitatie met cv mailen naar Annet van Vreeswijk (HR),  
vacature@wij-techniek.nl. Voor vragen en verzoek om nadere informatie kun je je richten tot  
Marcel Zegers (Hoofd Regiozaken) 06 222 32457 of Annet van Vreeswijk (HR) 0348 437 320. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wij zijn op zoek naar een: 

Regiomanager 
Bedrijven Zuid-Holland 
voor 38 uur, 5 dagen per week


