Technisch Manager | Hengevelde
Waar ga jij aan de slag?

Wil jij verantwoordelijk zijn voor het realiseren van uitdagende projecten op gebied van
elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties? Ben jij op zoek naar een functie waar je
verantwoordelijk bent over de technische disciplines Elektrotechniek, Werktuigbouw en Meet &
Regeltechniek? Dan is de vacature van Technisch Manager bij Lesscher Installatietechniek
misschien wel dé vervolgstap in je carrière!
Omdat jij al wel wat ervaring hebt in de installatietechniek weet jij het team verder te
professionaliseren.
Je bent iemand met leidinggevende capaciteiten en goede communicatieve vaardigheden. Als
Technisch Manager bij Lesscher Installatietechniek geef je leiding aan het projectteam en de
monteurs, maar daarnaast heb je ook contact met klanten, leveranciers en partners die voor
het project van belang zijn. Mocht je nog niet de juiste managementervaring bezitten dan kun
je op termijn door groeien naar de geschetste functie.
Wie is Lesscher Installatietechniek?
Als totaalontzorger staat Lesscher Installatietechniek vanaf het allereerste idee (engineering)
tot en met het onderhoud/technisch beheer voor haar klanten klaar. Ze werken transparant en
hebben duurzame relaties met hun klanten. De diensten zijn onder te verdelen in elektro,
sanitair, warmte en telecom & infra. Familiebedrijf Lesscher is klein en lokaal begonnen, maar is
inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met 100 medewerkers. De twee vestigingen in Saasveld en
Hengevelde werken dagelijks nauw met elkaar samen aan uiteenlopende projecten.
De medewerkers zijn heel belangrijk voor Lesscher Installatietechniek. Dankzij de medewerkers
heeft Lesscher ‘Alles onder controle!’. De diverse teams bestaan uit ervaren vakspecialisten die
dankzij interne en externe opleidingen continu hun kennis up-to-date houden, verbreden en
verdiepen. Bekijk hier de bedrijfsvideo van Lesscher om meer over hun te weten te komen!
Wat krijg jij ervoor terug?
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een auto, telefoon en laptop.
Een collegiale werkomgeving in een familiebedrijf en een prettige werksfeer.
Een zeer afwisselende functie met grote zelfstandigheid, zonder direct toezicht.
Opleidingen, cursussen en trainingen.
Wat ga jij doen?
Jij wordt verantwoordelijk voor de juiste, kwalitatief goede en tijdige realisatie van
projecten
Jij gaat het projectteam, waar jij van begin tot eindverantwoordelijk voor bent zowel op
elektrotechnisch, werktuigbouwkundig en meet & regeltechnisch gebied (technisch,
administratief en financieel verantwoordelijk) begeleiden en aansturen
Jij motiveert en stimuleert alle betrokken personen die meewerken aan een project

Jij
Jij
Jij
Jij
Jij
Jij

woont werk- en bouwvergaderingen bij
bewaakt de kwaliteit, planning, kosten, uitvoering en voortgang van de projecten
rapporteert over de inzet van mensen, tijd en kosten
instrueert, begeleidt en stuurt het uitvoerend personeel aan
levert de installaties met de opdrachtgever op
beheert en verwerken van Arbo-, veiligheids- en kwaliteitsprocedure gegevens

Wat wordt er van jou gevraagd?
HBO werk- en denkniveau
Ervaring als Projectleider of Technisch Manager in de installatietechniek op gebied van
Elektrotechniek en/of Werktuigbouw
Diploma VOL- VCA en rijbewijs
Vaktechnische kennis
Waar ben jij sterk in?
Leidinggeven
Stressbestendigheid
Communiceren: in woord én geschrift
Extra informatie
Aantal uren | 40 uur
Een talentenscan maakt onderdeel uit van de procedure

Is dit jouw nieuwe uitdaging?
Solliciteer dan hier!
Vragen en/of sollicitaties uitsluitend via Eqib | The Human Factor
Eqib | The Human Factor
Recruiter | Joost Olde Weghuis
Tel.: 074 349 40 74
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