
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Functienaam : Site manager 
Opleiding niveau : MBO+ of HBO 
Opleiding techniek : Civiele techniek en/of elektrotechniek 
Startdatum inzet : z.s.m. 
Verwachte einddatum : Minimaal 1 jaar 
Plaats van inzet : Projectlocaties door geheel Nederland en Offshore 
Aantal uren per week : ± 40 uur (minder uren is bespreekbaar)   
 
Site Manager 
Een site manager is op een bouwlocatie verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering 
van projecten waarbij technische installaties of constructies worden gebouwd, vaak in 
opdracht van een klant. De Site manager is een belangrijke rol tussen: 

- Lead-Engineer 
- Project Manager 
- Site Manager 

De Site Manager controleert (en rapporteert) of de werkzaamheden die de opdrachtgever op 
regie-basis (UAV-gc)  hebben uitgezet veilig, efficiënt, tijdig, doelmatig  en beheerst worden 
uitgevoerd. 
 
Werkzaamheden: 
Specifieke werkzaamheden kunnen afhankelijk van het op te leveren project verschillen, 
maar in het algemeen behoren de volgende werkzaamheden vaak tot de taken van site 
managers: 

- Laten beoordelen van ontwerpen op praktische uitvoerbaarheid en laten opstellen 
van uitvoeringplannen en inspectieplannen; 

- Het managen van de interfaces tussen de diverse uitvoeringscontracten van dagelijkse 
bouw-en montage activiteiten; 

- Op locatie uitvoeren van contractmanagement en het beoordelen en accepteren van 
geleverd werk; 

- Bewaken van de project voortgang op de bouwplaats binnen de gestelde kaders voor 
de aspecten veiligheid, tijd, geld, kwaliteit, risico's en raakvlakken; 

- Toezicht houden op en het rapporteren of er wordt voldaan aan kwaliteits- en 
veiligheidseisen  

- Aangezien je als site manager steeds weer op een andere projectlocatie opereert, 
moet je bereid zijn om (internationaal) te reizen en het geen probleem vinden om 
langer op een andere locatie te verblijven; 

 
 
 
 
 
 



	
	
	

	 	
	 	

	
	 	

	

Kennis en ervaring 
Het werk als site manager omvat veel coördinerende werkzaamheden, daarom is een 
achtergrond in de richting van (technische) uitvoering of projectmanagement een vereiste. 

- Kennis en ervaring op minimaal een afgeronde MBO-opleiding techniek (niv.4); 
- Ervaring als projectleider of opzichter in een technische omgeving; 
- Aantoonbare ervaring in de technisch relevante gebieden; 
- Ervaring met grote integrale bouwprojecten en kennis en ervaring 

met  projectmethodieken zoals PRINCE2 en IPMA (D/C); 
- Ervaring met traditioneel (UAV) en modern (UAV-GC) contractmanagement, 
- Bedreven in het werken met geautomatiseerde informatiesystemen; 
- Geboren planner en organisator met oog voor omgeving en resultaat; daarnaast sterk 

analytisch, communicatief vaardig en proactief; 
- Ervaring met SCB (Systeemgerichte Contract Beheer); 
- Goede beheersing van Engels is vaak een vereiste voor de functie. 

 
Meer weten? 
Ben jij enthousiast geworden over de vacature? Solliciteer dan snel op deze functie. Voor 
vragen kun je mailen naar info@voltado.nl. 
 


