
Word jij onze nieuwe collega?
Bedrijfsprofiel
Inducon BV Zwembadtechniek is 43 jaar geleden opgericht en inmiddels uitgegroeid tot een 
internationaal opererend bedrijf met ruim 40 medewerkers. Service en kwaliteit staan bij ons 
voorop. Bij Inducon werken we met een team specialisten aan ontwerp, realisatie, onderhoud 
en beheer van technische installaties voor zowel openbare zwembaden als privé zwembaden. 
Vaak complexe projecten, altijd klant specifieke opdrachten, gerealiseerd in binnen- en buiten-
land. We zetten innovatieve techniek in op een efficiënte en duurzame manier en zijn specialist 
in folie-afdekkingen, lamellen vouw- en rolafdekkingen, warmte isolerende afdekkingen voor 
zwembaden, beweegbare en beloopbare zwembadvloeren, en beweegbare keerwanden. 

Project Leider 
In de functie van Projectleider ben je verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang en 
een voorspoedig verloop van projecten op organisatorisch, technisch en financieel gebied. Het 
is hierbij belangrijk om ervoor te zorgen dat het team goed kan samenwerken en de commu-
nicatie goed verloopt. De projecten zijn complex en je werkt nauw samen met verkoop, engi-
neering, werkvoorbereiding, werkplaats en de montage. Daarnaast maak je afspraken met alle 
betrokken partijen (klanten, uitvoerders, zwembadbouwers, installateurs en ook de interne orga-
nisatie) en controleer je of afspraken worden nagekomen. Kortom: je coördineert alle aspecten 
van een project vanaf opdracht tot en met oplevering en je bewaakt de projectrisico’s. 
Inducon geeft je vrijheid en verantwoordelijkheid in deze functie. Pak jij de kansen?

Wat ga je doen ?
• Het vastleggen van projectinformatie en opstellen van een projectplan waarin alle benodigde 

projectinformatie is vastgelegd
• Beheer van het projectplan gedurende de loop van het project
• Opstellen projectplanning en budgetten
• Organiseren en voorzitten projectvergaderingen
• Verzorgen verslaglegging afspraken en het maken van actielijsten
• Volledige informatievoorziening aan zowel externe als interne partijen 
• Afspraken maken op locatie over uit te voeren voorbereidingen en werkzaamheden
• Locatiebezoek in heel West-Europa op de bouw voor aanvang werkzaamheden
• Bewaken projectvoortgang en projectbudgetten en indien nodig bijsturen
• Verzorgen projectevaluatie en terugkoppeling naar het projectteam
• Debiteurenbeheer bij uitblijven betalingen
• Administratieve controle en afhandeling van projecten

Als Project Leider ben je eindverantwoordelijk voor de tijdige, kwalitatieve en correcte uitvoer 
van het projectdossier. Je hebt de projectinformatie en projectplanning tijdig beschikbaar en je 
zorgt zelfstandig voor het optimale communicatie naar derden, de opdrachtgever, de locatie en 
het projectteam. 

Vereisten
• Een afgeronde HBO opleiding Werktuigbouwkunde 
• VCA-VOL certificaat
• Technisch inzicht (bouwkunde, werktuigbouwkunde, Electro) 
• Kennis van en ervaring met industriële bedrijfsprocessen
• Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van Nederlands, Duits, en Engels (Frans is 

een pré)
• Rijbewijs B (E is een pré)
• Kennis van en ervaring met geautomatiseerde systemen (ERP-systemen;/PLM/Inventor)
• Representatief 

Wat bieden wij jou?
• Een functie in een ambitieuze en dynamische werkomgeving
• Een baan met ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden 
• Bij een dienstverband van 38 uur per week 25 vrije dagen per jaar en 13 ADV dagen zodat 

werk en privé goed in balans is te houden
• CAO Metaal en techniek en een goede pensioenregeling
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en volledige reiskostenvergoeding
• De informele, collegiale organisatie zorgt voor een optimale werkomgeving en een prettige 

werksfeer
• Inducon investeert in duurzame samenwerkingen, niet alleen met klanten maar ook met de 

medewerkers

Contact & Informatie
Spreekt Inducon en deze vacature je aan? Solliciteer meteen en stuur je cv met motivatie aan

Inducon B.V. Zwembadtechniek t.a.v. Loes Koops
Bathoorn 3
9411 SE  BEILEN   of via mail l.koops@inducon.nl


