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Vacature Projectleider / Project manager
Ben jij een ervaren technicus en beschik je over goede communicatie skills? Wil je graag als projectleider aan de
slag bij een innovatieve organisatie met de nieuwste technieken en technologieën? Solliciteer dan op de functie
van Projectleider!
Over Savona
Savona houdt zich sinds 1968 bezig met ontwikkeling, productie en service van de Savona hogedruk Self Carwash
autowasinstallaties (ook wel wasboxen genoemd). Savona begeleidt haar klanten in het gehele proces vanaf de
voorbereiding, aankoop, realisatie, tot en met complete onderhoudsprogramma’s. Het hele proces wordt in eigen
beheer uitgevoerd, van Research & Development, productie, assemblage, besturing tot service. Daarbij wordt
Savona gekenmerkt door haar hoge mate aan innovatie en specialisatie op gebied van Self Carwash, service en
carwashproducten. Bovendien mag Savona zich marktleider noemen in haar branche. Het klantenbestand bestaat
uit onder meer tankstations, carwashbedrijven en autobedrijven die in Nederland, België en Luxemburg zijn
gevestigd.
Functieomschrijving
Je werkzaamheden bestaan uit de voorbereiding, uitvoering en realisatie van de Savona Carwash installaties.
Jouw werk begint op het moment dat de collega’s van Sales samen met de klant een handtekening hebben gezet
onder een nieuw project. Jij zorgt vervolgens samen met collega’s voor onder meer de inkoop van materialen en
de planning en uitvoering van project-gerelateerde activiteiten/werkzaamheden. In de praktijk houdt dit ook in
dat je bijvoorbeeld (bouw)vergaderingen bijwoont met de stakeholders van een project.
Tijdens de uitvoering van het project ben jij eindverantwoordelijk namens Savona. Dit houdt in dat je optreedt als
contactpersoon richting de klant, onderaannemers aanstuurt en aspecten als budget, tijd en kwaliteitseisen
borgt. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de administratieve afwikkeling van de projecten.
Naar wie zijn wij opzoek?
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega met technisch inzicht, sterk in het opbouwen van relaties en een
oplossingsgerichte instelling. Je bent klantgericht en pas tevreden als de kwaliteit hoog is. Daarbij ben je
proactief, zelfsturend en je beschikt over goede project- en timemanagement skills. Je beschikt over goede
communicatieve vaardigheden en bent in staat om goed samen te werken met collega’s en onderaannemers. Zo
voel jij je comfortabel en kundig om tijdens de uitvoering van projecten als contactpersoon te fungeren richting
de klant, onderaannemers aan te sturen, en te sturen op budget, tijd en kwaliteit. Tijdens de uitvoering van
projecten ben jij immers eindverantwoordelijk.
Je beschikt over een afgeronde technische opleiding in de richting van elektrotechniek, werktuigbouwkunde of
machinebouw op MBO+ HBO- of WO-niveau. Je beschikt over relevante werkervaring (minimaal 2 jaar) en bent
bekend met veiligheidsvoorschriften. Kennis van VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) is
een pre. Op gebied van techniek ben je van vele markten thuis. Aangezien onze techniek een grote diversiteit
omvat ben je bereid jezelf doorgaans te verdiepen in nieuwe ontwikkelingen.
Je bent flexibel en gaat een uitdaging niet uit de weg (een hands-on mentaliteit). Daarnaast ben je in staat
overzicht te houden en zorg je ervoor dat voor alle betrokken partijen de verwachtingen, taken en
verantwoordelijkheden van het project duidelijk zijn en blijven. Mensen werken graag met jou samen. De klant
ziet je graag komen en leveranciers willen voor jou net dat stapje extra zetten. Zelf ben je ook bereidt dat stapje
extra te zetten en sta je open voor het continu verbeteren van processen. Initiatief wordt op prijs gesteld.

Verder:
• Ben je in het bezit van een rijbewijs B (rijbewijs E is een pre)
• Kun je goed overweg met autocad
• Kennis van Exact online is een pré
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift
• Beheersing van de Engelse taal
• Enige beheersing van de Duitse en/of Franse taal is een pre
Wat bieden wij jou?
Savona biedt jou een fulltimebaan (5 dagen per week) als Projectleider bij dé marktleider in de Self Carwash
industrie. Je komt terecht in een team met leuke collega’s met diverse functies. Elke collega beschikt daarbij over
zijn of haar eigen specialisme. Denk daarbij aan Service (monteurs), Logistiek, Productie en Assemblage, Sales,
After Sales, Marketing, Administratie en Finance. Savona biedt jou een professionele omgeving met een goede
werksfeer, met oog voor de balans tussen vrijheid, zelfstandigheid en samenwerken. De cultuur van Savona kan
omschreven worden als informeel, betrokken en collegiaal, met ruimte voor persoonlijke en professionele
ontwikkeling. De functie Projectleider omvat veel verantwoordelijkheden, waarbij je direct het verschil kunt
maken. Kortom, een autonome functie waarbij wordt gewerkt vanuit vertrouwen en met ruimte voor eigen
inbreng en initiatief.
Werken bij Savona betekent ook dat je kunt rekenen op een mooie beloning:
• Een marktconform salaris, afgestemd op jouw kennis en ervaring
• Gezellige vrijdagmiddagborrels (zodra we weer met elkaar op ons kantoor mogen zijn)
• Jaarlijkse team building activiteiten, georganiseerd door de personeelsvereniging
• Ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling
Interesse?
Indien je geïnteresseerd bent in deze vacature, nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Graag ontvangen
wij je CV en motivatiebrief. Deze documenten kun je sturen naar Diana Kors, diana@savona.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Diana en bellen naar 013 - 528 33 27.
Zie ook onze website, www.savona.nl, voor meer informatie.
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