
 

 

Projectleider IVRI Uitrol 

Cluster Stadsontwikkeling 

 

Ons aanbod 

Werklocatie: Volgens geldende richtlijnen: thuiswerken en zodra het 

weer is toegestaan Wilhelminakade  

Startdatum: 01-09-2020, indien mogelijk eerder 

Aantal medewerkers: 1 

Uren per week: 16 

Duur opdracht: 9 maanden 

Verlengingsopties: 2 x 3 maanden 

FSK: 11 

Data voor verificatiegesprek: Donderdag 27 aug 

Tariefrange: 120-150 

Verhouding prijs/kwaliteit: 30% prijs - 70% kwaliteit 

 

Jouw opdracht 

De gemeente Rotterdam werkt mee binnen het landelijke project Talking Traffic: zo’n 85 

verkeersregelinstallaties worden omgebouwd tot iVRI. Vanwege de complexiteit en het 

innovatieve karakter is extra inzet nodig om de uitrol van deze 85 iVRI’s te begeleiden. 

Rotterdam heeft inmiddels een goed overzicht van alle VRI’s, de zaken die al zijn uitgevoerd 

en de onderdelen die nog moeten worden gedaan. We zoeken een projectleider die aan de 

hand van dit overzicht de uitrol begeleidt. Belangrijkste taken zijn het overzicht bewaren en 

bewaken van de vele details die per ombouw aan de orde komen, het onderhouden van de 

contacten met zowel leveranciers alsook de medewerkers binnen team Verkeersmanagement.  

 

Jouw profiel 

We zoeken een senior projectleider die zowel in staat is om alle details te bewaken en tegelijk 

ook het overzicht op hoofdlijnen bewaakt. Iemand die goed in staat is om, met begrip voor de 

vele en soms tegenstrijdige belangen, in samenwerking met leveranciers en de interne 

afdeling Mobiliteit snel voortgang weet te boeken in het ombouwen van VRI’s tot iVRI. Kennis 

van de complexe materie van iVRI’s is noodzakelijk. Je hebt een duidelijk aantoonbaar 

netwerk binnen de verkeersmanagementwereld, en specifiek ook binnen het project Talking 

Traffic. 

Eisen 

• Minimaal 2 jaar ervaring met VRI of soortgelijke verkeersregelinstallatie projecten in de 

rol van projectleider; 

• Ervaring met relevante werkgroepen (VRI) op landelijk niveau en beschikt over een 

netwerk binnen de verkeersmanagementwereld en Talking Traffic; 



 

 

• Ervaring met kennisoverdracht, na realisatie opgedane kennis kunnen overdragen aan 

de interne collega’s; 

• Kennis van VRI’s, en intelligente VRI’s. 

Wensen 

• Ervaring met evaluatie van de werking van intelligente VRI’s; 

• Vaardig met Excel voor de uitvoering van complexe taken zoals uitvoeren van 

analyses en maken van rapportages; 

• Ervaring als projectleider binnen een gemeentelijke organisatie.  

 

Competenties 

• Goede communicatieve vaardigheden 

• Netwerker, samenwerker 

• Oog voor detail, maar ook helicopterview 

• Resultaatgericht 

• Integer 

 

De afdeling 

De afdeling Mobiliteit staat voor een duurzaam bereikbare stad en regio Rotterdam en is 

daarmee randvoorwaardelijk voor een aantrekkelijke stad en sterke economie. De afdeling 

Mobiliteit zorgt ervoor dat Rotterdam beschikt over een optimaal verkeersnetwerk gezien 

vanuit de invalshoeken economie, gezondheid en bereikbaarheid. De komende jaren maken 

we een transitie naar verduurzaming van de mobiliteit en focussen we op onze bijdrage aan 

een evenwichtige groei van de stad. 

Op de afdeling Mobiliteit werken ruim 120 collega’s. Zij geven deskundig en bevlogen vorm 

aan de Rotterdamse mobiliteit door met humor, collegialiteit en loyaliteit samen te werken. 

Onze organisatie 

Stadsontwikkeling bouwt aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad, met hart 

voor Rotterdam en de mensen die er komen, wonen en werken. 

 

Het cluster Stadsontwikkeling heeft de volgende doelen: 

• Initiëren van ontwikkelingen ten aanzien van de ruimtelijk-economische ontwikkeling 

van de stad; 

• Bieden van strategisch advies op het gebied van de ruimtelijk-economische 

ontwikkeling en het bewaken van de ruimtelijke kwaliteit; 

• Mogelijk maken en ondersteunen van ruimtelijk-economische initiatieven van 

bewoners, bezoekers, instellingen en ondernemers en zorg dragen voor aansluiting 

van de inrichting van de buitenruimte en het verkeerssysteem bij de behoeften. 

 


