
 

 

Projectleider implementatie laadinfrastructuur 

BCO IIFO Concerhuisvesting 

 

Ons aanbod 

Werklocatie: Vanwege Covid-19 zullen de werkzaamheden vanuit 

huis worden uitgevoerd tot nader order 

Startdatum: Per begin januari 2021 

Aantal medewerkers: 1 

Uren per week: 16 uur per week 

Duur opdracht: 6 maanden 

Verlengingsopties: Ja, namelijk 2 x 6 maanden 

FSK: 12 

Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen plaatvinden in week 51 

via MS Teams 

Tariefrange: € 90 - € 100 

Verhouding prijs/kwaliteit: 30% - 70% 

 

Jouw functie 

Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van laadinfrastructuur bij terreinen en panden van 

de gemeente Rotterdam. De laadoplossing is afhankelijk van de situatie en behoefte ter 

plekke. Je bekijkt de technische inspanning van de huidige infrastructuur op locatie, toetst de 

laadbehoefte van onze organisatie en matched deze met de geboden laadoplossing van de 

leverancier. Aan de hand hiervan stel je vast of de huidige infrastructuur toereikend is of zet je 

werkzaamheden uit bij toeleveranciers om de locatie geschikt te maken voor de geboden 

laadoplossing. Werkzaamheden omvatten het coördineren van zowel interne werkzaamheden 

en dat van externe partijen zoals aannemers, de netwerkbeheerder, toeleveranciers en de 

leverancier van de laadpalen. Het doel is, om samen met de technisch projectleider laadpalen 

van de leverancier, te komen tot een zo effectief mogelijke realisering van een concern brede 

laadinfrastructuur bij terreinen en panden van de gemeente Rotterdam. 

 

Jouw profiel 

Je hebt een afgeronde HBO opleiding met een elektrotechnische achtergrond en aantoonbare 

ervaring met projectmatig werken. Je beschikt naast klantgerichtheid en resultaatgerichtheid 

over de volgende competenties: communiceren (mondeling en schriftelijk), samenwerken, 

planmatig werken, besluitvaardigheid en netwerken. 

 

Je hebt kennis van laadinfrastructuur oplossingen en met jouw overtuigingskracht weet je 

laadpaaloplossingen in te passen in de infrastructuur van de Gemeente. Waar nodig 

onderneem je actie zodat de geboden laadpaaloplossing naadloos inpasbaar is op de 

bestaande infrastructuur. Je kent de technische specificaties, doorziet technische knelpunten 

op locatie, werkt proactief, nauwgezet én oplossingsgericht. Je stemt af met productmanagers, 



 

 

locatiemanagers, aannemers en de toeleverancier van de laadpalen. Je checkt of alle tools en 

equipment geregeld zijn en toetst of er is voldaan aan alle randvoorwaarden voor realisatie en 

in bedrijfstelling. Je werkt met veel verschillende partijen en jouw communicatieve 

vaardigheden zijn net zo goed ontwikkeld als je technische kennis. 

 

Eisen 

• Afgeronde HBO opleiding met een elektrotechnische achtergrond; 

• Kennis van electrotechnise infrastructuur; 

• Kennis van EV-laadsystemen; 

• Aantoonbare ervaring met projectmatig werken (minimaal 7 jaar); 
• Kennis en ervaring in het administratieve programma Oracle (Oracle module(s): 

Vastgoedbeheer, urenregistratie, kosten en inkoop administratie op kostenplaatsen). 

 

 

Wensen 

• Aantoonbare ervaring Technisch vastgoed beheer, management en advies; 

• Aantoonbare ervaring met interim asset en maintenance management; 

• Aantoonbare ervaring met Directievoering en toezicht; 

• Aantoonbare ervaring met implementatie en begeleiding aanbestedingstrajecten; 

• Kennis van Facilitair systeem Planon voor het raadplegen en muteren van aanvragen; 

• Kennis van het Gemeentelijk vastgoed en gecontracteerde leveranciers/installateurs 

(minimaal 2 jaar). 

 

 

 

Competenties  

• Je bent klantgerichtheid en resultaatgerichtheid 

Je inventariseert de vraag van de interne organsiatie en vertaalt deze in een oplossing 

tot tevredenheid van aanvrager, concessiehouder en productmanager 

• Goede communnicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) 

De geboden oplossing kan een andere zijn dan aanvrager gewenst heeft. Dit vergt 

zorvuldige communicatie waarin de motivatie van het aanbod zorgvuldig en overtuigd 

met de juiste argumenten bijdraagt tot acceptatie. 

• Samenwerken, planmatig werken, besluitvaardigheid en netwerken. 

De implementatie kan alleen goed worden gerealiseerd door een samenwerking met 

externe partijen waaronder netbeheerder, energieleverancier, concesssiehouder 

laadvoorzieningen, locatiebeheerders en productmanagement. Dit vergt planmatig 

werken en goede demarcatie van de werkzaamheden. 

 
  



 

 

 

De afdeling 

Concernhuisvesting (CHV) is een afdeling van IIFO (Innovatie, Informatievoorziening, Facilitair 

en Onderzoek) in het Cluster BCO. CHV is als afdeling 1 januari 2018 ontstaan vanuit de 

afdeling Facilitair van IIFO, de afdeling Beveiliging van Stadsbeheer en delen van het 

programma Concernhuisvesting.  

Concernhuisvesting staat voor de dienstverlening m.b.t. huisvesting van collega’s in brede zin. 

Gericht en aansluitend op het primair proces van de gebruikers, flexibel reagerend op 

veranderingen in de omgeving en kostenbewust binnen financiële en huisvestingskaders die 

gesteld zijn. Al met al; compleet vanzelfsprekend. 

Onze organisatie 

Jouw werkgebied voor deze vacature is het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning 

(BCO). BCO noemen we ook wel de spil van de ondersteuning van de gemeentelijke 

organisatie. De medewerkers van BCO zorgen ervoor dat het college van burgemeester en 

wethouders de stad kan besturen. Het is de schakel tussen de Rotterdammers, het 

stadsbestuur en de veertien gebieden. BCO verzorgt de bedrijfsvoering voor alle clusters. De 

afdelingen inkoop, communicatie, ICT, Concernhuisvesting, juridische zaken, HR, onderzoek 

en financiën zorgen ervoor dat de clusters zich volledig kunnen richten op hun eigen take 

De procedure 

De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 51. 


