
 
WWb Engineering – Projectmanager Engineering Pagina 1 van 2 

 
 
 
 

 
Resultaatgebieden 

1. Projectplannen 
Draagt zorg voor ontwikkeling van de plannen van aanpak, inclusief risicoanalyse en 
budgetplanning, en opstelling van voortgangsrapportages van grootschalige 
multidisciplinaire projecten, op basis van het lange termijn investeringsplan. 

2. Realisatie 
Draagt zorg voor uitvoering van meerdere grootschalige multidisciplinaire projecten 
en bewaakt de projectvoortgang hiervan. 

3. Kennisontwikkeling 
Draagt zorg voor evaluatie van de projecten en het vastleggen en beheren van de 
opgedane kennis. 

4. Kennisoverdracht 
Draagt zorg voor kennisoverdracht door middel van het geven van opleidingen, 
instructies, workshops en presentaties aan eigen medewerkers en derden. 

5. Innovatie 
Signaleert nieuwe technologische ontwikkelingen en initieert de toepassing van 
nieuwe technieken in de projecten. 

6. Advies 
Adviseert klanten, de Manager van de afdeling en het Management Team van het 
bedrijf, op verzoek, bij complexe technologische vragen en het ontwikkelen van 
investeringsvoorstellen. 
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Doel van de functie 

Rapporteert aan de Manager van de afdeling en geeft 
functioneel leiding aan projectteams. 
 

Draagt zorg voor de planning en uitvoering van 
grootschalige, multidisciplinaire projecten op het gebied van 
ontwerp en constructie van productie- en 
distributiemiddelen, afgeleid van het lange termijn 
investeringsplan en volgens in- en externe normen en 
voorschriften, om de projecten te realiseren binnen de 
gestelde randvoorwaarden doorlooptijd, kosten en 
functionele eisen.
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 7. Coördinatie 
Draagt zorg voor bemensing van projecten en ontwikkeling van mensen daarbinnen, 
binnen de kaders van het Personeel & Organisatiebeleid. 

 
Functie-eisen 
 
WO werk- en denkniveau met circa 3-5 jaar werkervaring. 

 
Differentiërende factoren voor functie-indeling 
 
 Indien de functie verantwoordelijk is voor de integratie van meerdere complexe 

projecten in programma’s, kan de functie een niveau hoger uitkomen. 
 
 Indien de functie projecten leidt met een tijdshorizon tot maximaal 1 jaar, kan 

deze functie een niveau lager uitkomen. 


