
Senior Projectleider – ‘s-Hertogenbosch 
Een ervaren projectleider met een passie voor elektrotechniek! 

De functie 
Als Senior Projectleider ben je resultaatgericht met een oog voor detail. Je haalt energie uit 
het realiseren van een succesvol project en de samenwerkingen die daarbij komen kijken. Jij 
bent de schakel tussen Hager en de klant en zorgt ervoor dat alles soepel verloopt. Jij ziet 
geen problemen, maar jij denkt in oplossingen en zorgt voor een goede communicatie tussen 
de betrokken partijen. 

Je bent hét aanspreekpunt in projecten en jij bent hiervoor eindverantwoordelijk. Jouw doel is 
om de verwachtingen van de klant, vanaf de ontwerpfase tot aan de oplevering, te 
overtreffen. Ook vind jij het leuk om collega projectleiders te coachen in hun werkzaamheden 
en het uiterste uit hun te halen. Jij bent klantgericht en beschikt over een situationeel 
aanpassingsvermogen. Een proactieve werkwijze is voor jou vanzelfsprekend.   

Wat ga je bij ons doen? 

• Verantwoordelijk voor de coaching en ondersteuning van je collega projectleiders;

• Complete projectverantwoordelijkheid inclusief onder aanneming van grote en
complexe projecten;

• Verantwoordelijke voor doorvoer multidisciplinaire verbetering op processen en
tooling;

• Opstellen van projectplannen, het inrichten van een duidelijke projectorganisatie en
communiceren over de projectvoortgang aan betrokkenen;

• Het opzoeken en versterken van de internationale samenwerking met de Hager
Group;

• Je stelt projectplannen op en richt een duidelijke projectorganisatie in;

• Opzetten en verbeteren van partnerschappen binnen de projectuitvoering.

Wie ben jij? 
• Je hebt een afgeronde HBO-opleiding Elektrotechniek/Energietechniek of Technische 

bedrijfskunde, aangevuld met opgebouwde kennis en ervaring in het vakgebied;

• Relevante NEN-normeringen zijn voor jou bekend, VCA/VOL-certificering is een pré;

• Minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;

• Je bent analytisch en werkt graag planmatig, signaleert kansen en je toont initiatief in 
het verbeteren van processen en tools;

• Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
Duits is een pré.

Wat bieden wij? 
Een verantwoordelijke functie in een internationaal familiebedrijf met een informele cultuur 
waar veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling en veel waarde wordt gehecht aan een 
goede balans tussen werk en privé. Hager biedt je een uitstekend salaris met dito secundaire 
voorwaarden waaronder: 

• 40 vakantiedagen
• Flexibele werktijden

• Variabele prestatiebeloning
• Werkgeversbijdrage pensioenpremie

• Collectieve zorgverzekering
• Werkgeversbijdrage sportabonnement



 

Interesse? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jennifer Artiss of Fenna Schouten (HRM) 
op 073-711 02 41. Je mag ook direct solliciteren, stuur dan je CV naar hrm@hager.nl  
 
Over Hager: 
Hager is onderdeel van de internationale Hager Group, een onafhankelijk familiebedrijf en 
één van de wereldwijd leidende fabrikanten in de elektro-industrie met een omzet van zo’n 
2,19 miljard euro. Hager Group heeft haar productielocaties gevestigd in 24 landen en haar 
klantenbestand is verspreid over meer dan 120 landen. De Hager Group telt zo’n 11.500 
medewerkers.   
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