
Projectleider W/HVAC (fulltime)   

 

Regio    Houten 

Werk- denkniveau HBO  

Uren/week   40 

 

De energietransitie speelt volop bij nieuwbouw, renovatie en/of 

transformatie van woningen en kantoor- en bedrijfsgebouwen. 

Adviesbureau PEET adviseert op dit gebied en in alle projectfasen. 

Daarbij zetten wij niet alleen (technisch) slimme oplossingen voor 

een (duurzame) energietransitie centraal, maar ook de 

eindgebruiker. Door de groei is er plek voor een projectleider.  

  

De functie 

Als projectleider W/HVAC ligt je focus bij klimaatinstallaties van 

nieuwbouw-, renovatie- en transformatieprojecten: verwarmen, koelen, 

tapwater, ventilatie en sanitair. De kern van je werkzaamheden: 

- Je leidt zelfstandig projecten, bent proactief naar de opdrachtgever 

en kan beslissingen nemen indien nodig. 

- Je maakt actief gebruik van je netwerk om nieuwe opdrachten te 

acquireren. 

- Je bent verantwoordelijk voor kloppende berekeningen zoals koel- 

en warmtelastberekeningen en NTA8800. Daarbij staan natuurlijk de 

wensen van de klant centraal en houd je ook de eindgebruiker in het 

vizier. 

- Je maakt een ontwerp, bijbehorende kostenramingen en 

adviesrapporten.  

- Niets mooier dan alle innovaties op je vakgebied; jij houdt graag alle 

nieuwe ontwikkelingen en trends bij en deelt ze met je collega’s. 

 

Jouw profiel 

- Je hebt aantoonbare affiniteit met (duurzame) energie, techniek en 

werktuigbouwkundige installaties; daar gaat je hart sneller van 

kloppen. 

- Jij bent in staat om accurate berekeningen en goed onderbouwde 

adviesrapporten te maken. 

- Vanwege de teamsamenstelling en lopende portefeuille is enkele 

jaren ervaring in een vergelijkbare rol een vereiste. Mocht je dit in de 



(woning-) bouw- of installatiesector hebben opgedaan, dan is dat 

heel welkom. 

- Je beschikt over minimaal HBO-werk- en denkniveau en hebt een 

passende opleiding afgerond (zoals werktuigbouw, energietechniek,  

W/ HVAC klimaattechniek).  

- Vanzelfsprekend ben jij analytisch en heb je oog voor detail.  

- Je bent creatief, houdt van innoveren, maar hebt ook een 

pragmatische inslag. 

- Je bent communicatief zeer vaardig. 

- Je bent proactief en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 

- Je kunt goed omgaan met softwareprogramma’s als VABI Elements, 

CAD (tekenen) of NTA8800-rekensoftware. 

- Je bent flexibel; je bent bereid om waar nodig meer uren te werken, 

mocht dat vanwege drukte eens nodig zijn. 

- Vanwege ons duurzame karakter gaat de voorkeur uit naar een 

kandidaat uit Houten of directe omgeving (straal van 30 km). 

 

Arbeidsvoorwaarden 

- Je wordt onderdeel van een klein maar bevlogen team (6 

medewerkers) waar je de ruimte krijgt zelfstandig én samen te 

werken.  

- Het salaris wordt in overleg afgesproken en is mede afhankelijk van 

je ervaring en achtergrond.   

- Je krijgt de ruimte en ondersteuning om je (persoonlijk) verder te 

ontwikkelen. 

 


