Wegens groei van de organisatie is de
vacature ontstaan voor een:

Schneider Electric is wereldwijd specialist
in energiemanagement. Meer dan
160.000 medewerkers in meer dan 100
landen bedienen onze klanten. De focus
van Schneider Electric ligt op het veilig,
betrouwbaar, efficiënt, productief en
duurzaam maken van energie. In 2016
resulteerde dit in een omzet van € 27 miljard.
Onze technologie, software en services
verbeteren de manier waarop onze klanten
hun activiteiten automatiseren en beheren,
van een eenvoudige lichtschakelaar tot
complexe operationele systemen. Onze
verbindende technologieën hervormen
industrieën, transformeren steden en
verrijken het leven. Dit noemen wij bij
Schneider Electric ‘Life Is On’.

PROJECTLEIDER MIDDENSPANNING
Ontdek de mogelijkheden om te werken voor een internationaal, dynamisch en verantwoordelijk
bedrijf dat de ontwikkeling van hun medewerkers wereldwijd bevordert. Iedere dag streven wij er
naar dat onze medewerkers aan hun persoonlijke doelen werken en op deze manier hun carrière
kunnen vormgeven. Ontdek hoe onze waarde en unieke positie jou laat kiezen voor Schneider Electric
als (toekomstige) werkgever!
Wij zijn op zoek naar een Projectleider Middenspanning die gemotiveerd is om bij te dragen aan de
groei van Schneider Electric. Je zult rapporteren aan de Field Services Operations Manager.
Als Projectleider Middenspanning beheer je de organisatorische en technische complexe
uitvoeringen van verkochte onderhoudscontracten en projecten. Je bent hierbij de schakel tussen de
klant en Schneider Electric.

Jouw verantwoordelijkheden:
 Het actief leiden van aangewezen servicecontracten en projecten;
 Monitoren en beheren van de projectvoortgang versus budgetuitgaven;
 P
rojectcontract(en) leiden en beheren om te zorgen dat contractuele verplichtingen van Schneider
Electric worden nagekomen en de contractuele rechten van Schneider Electric worden toegepast;
 Fungeren als aanspreekpunt voor de klant en het projectteam;
 B
asiscontractbesprekingen voeren en onderhandelen met interne en externe klanten, daar waar
nodig Field Service Sales ondersteunen;
 Z

orgen voor volledige en effectieve rapportage aan het management (rapporten,
projectreviews. etc).

Wat te verwachten @ Schneider Electric?





We geloven dat toegang tot energie een basis mensenrecht is;
We waarderen verschillen en bieden gelijke kansen voor iedereen, overal;
Een aantrekkelijk jaarsalaris inclusief bonus;
W
erken binnen een internationale organisatie waar voldoende mogelijkheden zijn om door te
groeien;
 De mogelijkheid om zelf beslissingen te nemen, iniatief te nemen en collega’s te begeleiden;
 Een duurzaam, goed te bereiken kantoor met het OV, met positieve en blije collega’s.

De kwaliteiten en eigenschappen van de ideale kandidaat Projectleider
Middenspanning:
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Een afgeronde Technische bachelor of master diploma;
Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare rol voor (internationale) klantprojecten;
Kennis van laag- en/of middenspannings distributietoepassingen;
G
oede communicatie, interpersoonlijke vaardigheden, lees- en schrijfvaardigheden (contractueel
bewustzijn);
B
ekwaam om beslissingen te nemen in complexe context op basis van onvolmaakte /
ontbrekende omstandigheden;
Scherp, analytisch, creatief en een proactieve (technische) probleemoplosser;
Onafhankelijke persoon die in staat is om eigen werk te plannen en te beheren;
H
et is een pre als je kennis hebt van SAP en/of bFO hebt, IT programma’s snel eigen maakt, een
projectmanagement certificaat en/of een electrical diploma/certificaat hebt.

Heb je interesse?
Rob van Dort doet de recruitment van deze vacature.
Je kunt jouw cv, motivatie en (pas)foto mailen naar: rob@robvandort.nl o.v.v. Schneider Electric 23318.

