
 

 
 

 

 
 
EnergieLink is een dynamisch, groeiend en internationaal bedrijf, actief in energie- en milieutechniek. Met 
ons hoofdkantoor in Zwitserland en de vestigingen in Duitsland en Nederland hebben wij een solide 
netwerk. Wij bieden onze klanten het totaalpakket: van advies, revisie, ombouw tot en met ons 
productenpallet van reserveonderdelen voor afvalverbrandingscentrales en industriële installaties. 
 
Ter ondersteuning van ons projectteam in Breda zijn wij op zoek naar een zelfstandige, ruimdenkende en 
betrokken persoonlijkheid als 

Project Leider (m/v/x) 100% (nl/en) 

Locatie: Breda/Nederland 
 
Na een uitgebreide inwerking neem jij veelzijdige projecten over in het industriële bereik; van de 
voorbereiding tot de voltooiing, voornamelijk in Nederland. 
 
Dit kun jij bij ons doen: 

− Je plant projecten en bereidt ze voor in overeenstemming met de opdracht van de klant 
− Je plant en regelt de hulpmiddelen (materiaal, personeel) 
− Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en techniek van de uitgevoerde werkzaamheden 
− Je stelt o.a. offertes, rekeningen, uitvoeringsrapporten op 
− Je bent verantwoordelijk voor project controlling (budget, het nakomen van afspraken, kwaliteit) 
− Je genereert vervolgprojecten op basis van de verzamelde indrukken 

 
Dit heb jij te bieden:  

− Afgeronde studie als werktuigbouwkundig ingenieur of als technicus, of een gelijkwaardige opleiding 
− Idealiter ervaring op het gebied van op afval gestookte warmtekrachtcentrales of conventionele 

krachtcentrales 
− Kennis op het gebied van verbrandingsinstallaties, verbranding en afvalwaterzuivering is een pre 
− Ervaring in projectmanagement is een pre  
− Je pikt snel dingen op, en bent technisch sterk 
− Conceptueel en analytisch werken schrikt jou niet af 
− Zeer goede beheersing van Nederlands en Engels.  Duits is een pre 
− Zeer goede kennis van de gangbare MS-Office-programma's  
− Bereid om te reizen (20 - 40% naar fabrieken van klanten in Europa, hoofdzakelijk Nederland)  
 
Jouw perspectieven 

− Flexibel arbeidsmodel met werktijd per jaar, mogelijkheid tot thuiswerken 
− Moderne/mobiele arbeidsmiddelen 
− Auto van de zaak 
− Een vaardig, internationaal en collegiaal team 
− Uitbreiding van vakkennis en vaardigheden 
− Ruimte voor zelfstandigheid en mede vormgeven 

Is deze uitdaging iets voor jou? Stuur dan je volledige sollicitatie per e-mail naar onze HR Manager Mevr. 
Eszter Györi: career@energielink.ch 
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