
Projectcoördinator regeltechniek (32-40 uur)  

 
Zoek je een uitdaging in de wereld van regeltechniek? En wil je meegroeien in een dynamische 
omgeving, waar je jezelf kan ontwikkelen naar de volgende stap in je carrière? Dan zoeken wij jou! 

‘Wij zijn hét voorbeeld in de branches waarin wij opereren’: dat is onze missie en hier draag jij iedere 
dag aan bij. Als projectcoördinator zorg jij voor een soepel lopende uitvoering van onze 
regeltechnische projecten, van begin tot eind.  

Door jouw inzet zijn je collega’s, de benodigde materialen en alle relevante informatie altijd op het 
juiste moment op de juiste plek aanwezig. Ook zorg je ervoor dat onze opdrachtgevers doorlopend op 
de hoogte zijn van de voortgang en sta je voor hen klaar als vast aanspreekpunt. Je zorgt voor 
heldere lijnen en afspraken in het project en ziet toe op een juiste invulling hiervan.  
Geen dag is hetzelfde en uitdaging genoeg om de mouwen voor op te stropen! Samen met de 
projectleider breng jij overzicht en zorg je voor een slimme en efficiënte aanpak.   
 

 Wat ga je doen?  

• Je stelt de gehele projectplanning op en stemt deze, gedurende het gehele project, af met 
onze opdrachtgevers;  

• Je bent verantwoordelijk voor de volledige realisatie van (kleinere) projecten van begin tot 
eind; 

• Je verzorgt de gehele werkvoorbereiding en beheert daarbij tevens de materialen en 
voorraden; 

• Je signaleert afwijkingen en acteert daar tijdig op als het gaat om planning, uitvoering, budget 
en oplevering.  

 

Wie ben jij? 

• Je beschikt over een technische opleidingsachtergrond of je hebt ervaring opgedaan in een 
(vergelijkbare) technische functie;   

• Je werkt zorgvuldig en oplossingsgericht en beschikt daarbij over een flexibele instelling. 

• Je bent klantgericht en dienstverlenend ingesteld;  

• Je staat klaar voor je collega’s en gaat samen voor de hoogste kwaliteit en optimale 
samenwerking.  
 

 

Wat bieden wij? 

• Je salaris ligt tussen € 2.745,00 en € 3.845,00 o.b.v. een 40-urige werkweek, afhankelijk van 
kennis en werkervaring; 

• Je krijgt 28 vakantiedagen (o.b.v. een 40-urige werkweek) en de mogelijkheid om 10 
vakantiedagen bij te kopen; 

• Een elektrische leaseauto; 

• Jonge en frisse organisatie waar volop ruimte is voor ontspanning, gezelligheid, diverse 
teamuitjes, zomerbarbecue, eindejaarsfeest etc. 

• Persoonlijk ontwikkel plan, zodat je jouw skills kunt blijven ontwikkelen; 

• Vrijheid en ruimte om je eigen inbreng te leveren en ideeën te ontwikkelen; 

• Je bouwt pensioen op binnen een mooie regeling. 
 

 

 

 



 

 

Wie zijn wij? 

Bij Wel Groep verleggen wij grenzen voor een gezonde leefomgeving. Wij adviseren en inspecteren 
op het gebied van water, lucht en binnenklimaat in gebouwen. Bij Wel Groep vind je drie bedrijven 
onder één dak (Delta-P, Aquador en WeL Inspectie). In totaal een club van bijna 70 grensverleggers 
die dagelijks bezig zijn met het realiseren van veilig drinkwater en een gezond binnenklimaat. Wij doen 
dit samen, vanuit betrokkenheid en met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. 

Delta-P is gespecialiseerd in gebouwautomatisering en meet- en inregeltechniek. Een mooie 
combinatie van diensten waar 15 collega’s werken aan slimme regeltechnische oplossingen en 
gerichte (water- en luchtzijdige) metingen. 

Ben jij onze nieuwe projectcoördinator?   

Wij komen graag met je in contact! Je kan je CV mailen naar info@wel-groep.nl. 
Wil je graag meer weten over de functie en over onze organisatie? Neem dan contact op met Mark 
van der Heijden, commercieel directeur Wel Groep, via 030-2080700. 
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