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Projectleider Bronbemaling M/V  

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een ervaren projectleider. Onze nieuwe collega is een 

aanvulling op het bestaande team van projectleiders. Je bent in staat om geheel zelfstandig projecten te 

leiden in zowel binnen als buitenland.  

Tot de dagelijkse takenpakket behoort het aansturen en begeleiden van de uitvoering op 1 of meerdere 
toegewezen complexe projecten. Je rapporteert periodiek de voortgang van de aan jouw toegewezen 
projecten aan de directie en vervult een sleutelrol in het onderhouden van contacten met de 
opdrachtgevers. Je ziet toe op de project gerelateerde inkoop en verzorgt evaluaties en nacalculaties. 
Tevens zie je toe op een correcte implementatie en opvolging van beoordelingsrichtlijnen, protocollen en 
projectadministratie. Je hebt goede kennis van de Nederlandse taal, goede kennis van de Duitse taal is een 
must, kennis van de Duitse wet en regelgeving taal is een groot voordeel. Onze projecten zijn veelal in het 
buitenland, reizen en regelmatig overnachten mag geen probleem zijn. Op onze website staan diverse 
opdrachtgevers en prestigieuze projecten vermeld!  
 
Wat vragen wij?  

- HBO werk- en denkniveau  

- Passende opleiding of aanvullende studies 

- VOL-VCA 

- Relevante operationele ervaring in een project-gerelateerde omgeving (bouwnijverheid) 

- Beschikken over leidinggevende capaciteiten, uitstekende communicatieve vaardigheden, 

strategisch en analytisch inzicht 

- Rijbewijs BE 

Koop Watermanagement BV is een toonaangevend bedrijf met een goede naamsbekendheid. 
Klantgerichtheid, flexibele instelling en resultaat gericht werken zijn eigenschappen die bij ons bedrijf 
passen! Past dit ook bij jou en wil je graag deel uit maken van een stabiel, eigentijds bedrijf met veel 
carrière kansen en voldoe je aan de gevraagde competenties, werkervaring en opleidingen? Aarzel dan niet 
om direct contact op te nemen. Graag gaan wij een gesprek met je aan om kennis te maken en de functie 
en de carrière mogelijkheden te bespreken.  
 
Wij bieden een zeer goed primair en secundair arbeidsvoorwaarden pakket volgens de CAO 
Bouwnijverheid.  Tevens zijn er volop mogelijkheden om je talenten te ontwikkelen!  
 
Koop Watermanagement BV 
dhr T. Bosch (Operationeel Directeur)  
Telefoon: 06-13751590 
Of per E-mail aan: t.bosch@koopwatermanagement.com  
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