
 

Functie: Projectleider 
 
Service Engineer / HBO Technische Bedrijfskunde / Elektrotechniek 

 
Plaatsingsdatum 

30 oktober 2019 

Vacaturenummer 

 AvW20193010-SP 

Standplaats 

Tholen 

Aantal jaar ervaring 

Voorkeur min. 3 jaar  

 
 
Branche 
 

 
 
Elektrotechniek 
 

Bedrijf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

StreetPlug B.V. is een jong en dynamisch bedrijf gericht op de ontwikkeling, fabricage en 

verkoop van laadoplossingen voor elektrische voertuigen. Binnen de organisatie zijn een 

aantal sleuteldisciplines verenigd die de pijlers vormen van de organisatie zoals 

engineering, inkoop, productiecoördinatie en marketing & verkoop.  

 
StreetPlug gaat de zelf ontwikkelde ondergrondse oplaadunit op de markt brengen. In 

eerste instantie in Nederland waar eind 2018 ca. 15 stuks (0-serie) zijn geplaatst in tal 

van grote steden. Maar nu in 2019 de productie is opgestart, kunnen we ook de 

internationale markt voorzien van een “State of the art” laadstation. 

Functieomschrijving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taken 

Wij zijn op zoek naar een gedreven Projectleider, die de afdeling bedrijfsbureau wil 
professionaliseren en internationaliseren. Jij neemt de leiding over en coördineert 
binnenkomende projecten. Hierin wordt van de projectleider verlangd dat hij/zij een 
uitstekende en effectieve manier van communiceren heeft naar zowel het team als de 
klant. Daarnaast mag je je als projectleider bezighouden met het toepassen van, en 
werken met, innovaties binnen je werkgebied. Je handelt klantgericht en combineert je 
organisatietalent met technisch inzicht en een proactieve instelling. De ideale kandidaat is 
in staat om de gebruikers, installateurs en monteurs met de juiste informatie aan te sturen, 
technische gecompliceerde vraagstukken te analyseren en interne (ontwikkel)projecten te 
begeleiden. Je zult technisch advies geven en trainingen verzorgen en zo nodig zal je op 
locatie ‘troubleshooten’. Jij draagt er zorg voor dat de dagelijkse werkzaamheden door de 
afdeling correct en op tijd worden uitgevoerd en je draagt actief bij aan het behoud en 
verhogen van de kwaliteit van de afdeling en de organisatie. 

• Projectleider voor binnenkomende projecten 

• Aansturen productie partner 

• Grondig analyseren en zo nodig oplossen van meldingen, zowel online als op 
locatie 

• Ondersteunen van klanten, installateurs en monteurs bij complexe technische 
vraagstukken zowel nationaal als internationaal 

• Ondersteunende werkzaamheden voor verkoop, zoals: 
voorbereiden van project offertes; project inkopen; bewaken order afhandeling. 

• Het analyseren van complexe technische vraagstukken 

• Inkopen voor serie productie en aansturing leveranciers 

• Het aandragen van oplossingen, signaleren van frequent voorkomende 
vraagstukken en deze afstemmen met de afdeling ontwikkeling 

• Als projectverantwoordelijke betrokken bij het oplossen van “ontwikkelprojecten”  

• Aandragen van en meehelpen met realisatie van procesmatige en technische 
verbeteringen en kwaliteitsverhoging middels een “design modification request” 

• Het afhandelen en bewaken van garantiemeldingen tussen organisatie en klant 

• Inplannen en verwerken van de binnengekomen service meldingen 

• Aansturen van de servicewerkzaamheden aan de servicetechnici en/of service 
monteur indien nodig 

 



 

• Inzichtelijk maken van inspecties en storingen per klant en hiervan een analyse 
en rapportage opstellen 

• Het verzorgen van technische productdocumentatie, en technische 
gebruikerstrainingen 

• Overige voorkomende werkzaamheden. 

De projecten staan vaak niet op zichzelf, maar maken deel uit van een groter geheel. 
Daarin is communicatie en samenwerking met je collega’s en projectpartners (klanten en 
leveranciers) essentieel. 

Dienstverband 
 

Fulltime met uitzicht op vast dienstverband  
 

Uren per week 
 

40 
 

Functie-eisen 
 

Je hebt:   

• een afgeronde opleiding HBO Elektrotechniek, Elektronica of Technische 
Bedrijfskunde met elektrotechnische vooropleiding 

• in het bezit van een BEI LS VP certificaat (of bereid tot het behalen van) 

• interesse in duurzame mobiliteit 

• analytisch vermogen voor complexe technische vraagstukken en het aandragen 
van oplossingen 

• ervaring met het geven van trainingen 

• ervaring met coördineren 

• een gestructureerde werkhouding 

• een goed communicatievermogen 

• talen Engels vereist, Duits en Frans is een pré. 

• rijbewijs B 
 

Je bent: 

• bestand tegen werkdruk 

• veelzijdig 

• vindingrijk 

• enthousiast 

• flexibel in werktijden 

Arbeidsvoorwaarden 

Dienstverband Fulltime met uitzicht op vast dienstverband 

Uren per week 40 

Salarisomschrijving In overleg / per maand  
25 dagen vakantie 
Deelname pensioenregeling 
Aandacht voor persoonlijke en professionele groei 

Referentienummer AvW20191030-SP 

Contact 

Bedrijf StreetPlug B.V. 

Contactpersoon Aard van Weezel 

Vestiging Energieweg 29, 4691 SE Tholen  

E-mail a.vanweezel@streetplug.nl 

Website  www.streetplug.nl 

 


