
Wij zijn per direct op zoek naar een: 

Projectmanager 
voor 32-38 uur, 4-5 dagen per week

De technieksector pakt met slimme techniek maatschappelijke uitdagingen aan zoals de energietransitie, circulaire economie, verduurzaming, 
verstedelijking en inclusiviteit. Deze wereld verandert razendsnel en de mensen die in deze sector werken moeten hun kennis en vakmanschap 
blijven ontwikkelen. Hou jij ook van deze dynamiek, denk jij in oplossingen en pak je uitdagingen met beiden handen aan? Wij Techniek is op zoek 
naar een ervaren projectmanager die onze projecten aanstuurt, resultaten boekt én tegelijkertijd partijen verbindt.

Functieprofiel
Samen met je collega’s zet je je in om de instroom van (aankomende) vakmensen in de techniek te bevorderen en ervaren vakmensen in staat te 
stellen hun talenten te ontwikkelen. Waarbij je vanuit inclusiviteit aandacht vraagt voor een installatiebranche waarbinnen iedereen ruimte krijgt 
om zich als (toekomstig) vakmens te ontwikkelen. 

Je vertaalt strategische thema’s naar uitvoerbare producten of activiteiten. Je neemt initiatieven en bereidt projecten voor, waarbij je rekening 
houdt met de diverse doelgroepen in de samenleving. Je zorgt voor draagvlak bij de voornaamste belanghebbenden zoals de installatiebedrijven 
met hun vakmensen, kennisorganisaties, externe samenwerkingspartners en bovenal met onze sociale partners.

Jouw talenten
Dit is wat je ons kunt bieden:  
o  Je bent een professional met een hbo/wo werk- en denkniveau. 
o Je hebt ruime ervaring met projectmanagement.
o  Het is een pré als je bekend bent met de thema’s in de technische installatiebranche en affiniteit hebt met de technieksector. 
o  Je bent een verbinder en een netwerker. 
o  Jij gaat resultaatgericht te werk.
o  Je bent sensitief met gevoel voor (politieke) verhoudingen binnen de organisatie en voor de positie en relatie naar klanten, klantgroepen en 

 andere relevante stakeholders van Wij Techniek. Waarbij je hebt bewezen voor draagvlak te kunnen zorgen, zowel intern als extern.
o  Je hebt hart voor inclusiviteit, met de branche als weerspiegeling van de maatschappij, en je weet als geen ander hiervoor aandacht te vragen

 via werving en behoud van bepaalde groepen. 
o  Je werkt ambulant en flexibel vanuit huis of kantoor, je standplaats is op kantoor in Woerden.

Wij bieden
Wij Techniek werkt aan een inclusieve werkomgeving waar iedereen welkom is om elke dag het beste uit zichzelf te halen. Daarbij richten wij ons 
op jongeren, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een beperking.

Wij Techniek is een organisatie waar we professionaliteit belangrijk vinden en verbinding centraal stellen. Dit doen we in een informele werksfeer 
waarbij we investeren in je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Je salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast bieden wij 
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Je begint met een contract voor bepaalde tijd van een jaar. Bevalt het jou en ons, dan kan deze 
worden omgezet naar een vaste aanstelling.

Samen werken aan ontwikkeling
Wij Techniek is het ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebranche. We motiveren alle vakmensen in onze branche om hun talent en 
kennis optimaal te ontwikkelen en in te zetten voor een toekomstbestendige leefomgeving. Van engineer tot monteur, van werkvoorbereider tot 
uitvoerder, van HR-adviseur tot magazijnmedewerker en van leerling tot ondernemer en directeur. We zijn een samenwerkingsverband van de 
vakbonden CNV Vakmensen, De Unie en FNV metaal en de werkgeversorganisaties NVKL en Techniek Nederland. In opdracht van en samen met 
deze sociale partners werken wij aan jouw ontwikkeling.

Interesse?
Stuur je motivatiebrief met cv uiterlijk 11 december 2022 naar Anja Collé via vacature@wij-techniek.nl. Daarbij zijn wij ook benieuwd naar de 
persoon achter de naam, jouw motivatie, skills en wat jou speciaal maakt. Heb je vragen? Deze kun je stellen aan Lisette van Herk (Manager 
Programmalijnen a.i.) via telefoonnummer 06 125 116 25 of mailadres l.vanherk@wij-techniek.nl.

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




