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H₂O Installatietechniek 
H2O is een all-round installatiebedrijf met oog voor mens & techniek. Het bedrijf is opgericht 
in 2007. Wij hechten sterk aan persoonlijk contact, een open en eerlijke manier van 
communiceren en duidelijkheid. Ons team bestaat uit ruim 20 ervaren professionals die 
mooie dingen maken. Dit team van goed opgeleide en gemotiveerde vakmensen ontwerpt, 
de realiseert en beheert installaties. Wij zijn gespecialiseerd in het verduurzamen van 
gebouwen en woningen. Dit realiseren wij door middel van: 

 het centraal stellen van de klant/gebruiker; 

 het werken met gemotiveerde vakmensen; 

 gebruik te maken van daadkracht en creativiteit; 
 
 
Werkgebied 
Wij zijn als w-installateur werkzaam in de utiliteit, industrie en de particuliere markt in 
renovatie, nieuwbouw en verbouw. Wij hebben passie voor duurzame technieken en 
technisch uitdagende projecten. H2O bestaat uit een vast team van enthousiaste gedreven 
mannen & vrouwen, waarbij communicatie, kwaliteit en snel schakelen de kern vormen. 
Daarnaast werken wij intensief samen met E-installateurs, bouwkundig aannemers, andere 
installateurs en zzp’ers. Onze opdrachtgevers zijn onder meer verschillende vastgoed 
partijen, bouwkundig aannemers, bierbrouwerijen, hotels, retailketens, ROC’s, GVB en een 
aantal totaalinstallateurs, stuk voor stuk opdrachtgevers met wie wij een duurzame relatie 
hebben. 
 
 
Functie omschrijving 
Je werkt graag bij een bedrijf waar de lijnen kort zijn en je bent onderdeel zijn van een team 
dat technisch uitdagende projecten realiseert. Als Projectleider stuur je zowel het proces als 
de inhoud aan. Jouw primaire verantwoordelijkheden als Projectleider zijn: 
Techniek. Het ontwerpen van installaties. Het zoeken naar creatieve oplossingen en 
alternatieven voor complexe technische vraagstukken. Het realiseren van (duurzame) 
installaties.  
Leidinggeven. Het leiden van je projectteam, het organiseren van de dagelijkse 
werkzaamheden en planning. Het bewaken van de kwaliteit, afstemmen van 
werkzaamheden en inkopen van diensten en materialen. 
Financiën. Bewaken van de financiële voortgang, calculatie van meer- en minderwerk. 
Klantcontact. Informeren, overleggen en afstemmen met de opdrachtgever en betrokken 
partijen.  
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Wij vragen 
We nodigen je uit te reageren indien je de onderstaande kennis, kunde en karakter 
eigenschappen bezit: 

 HBO werk- en denkniveau; 

 Je hebt kennis van de werktuigbouwkundige techniek of van alle disciplines of enkel 
van CV/LB;  

 Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring als projectleider; 

 Je bent woonachtig in de regio Utrecht – Gouda. 

 Je bent een echte teamspelers en gaat verantwoordelijkheid niet uit de weg. 

 Je kunt snel schakelen tussen diverse werkzaamheden en je werkt graag in een 
dynamische omgeving; 

 Je hebt passie voor de installatietechniek en voor duurzaamheid. 

 Je bent communicatief sterk. 

 Je bent secuur, creatief en hebt een hoog energieniveau; 
 
 
Wij bieden 
Als Projectleider W-Installaties heb je de vrijheid om naar eigen inzicht een project te leiden. 
Je hebt twee collega Projectleiders Installatietechniek waar je (naar behoefte) mee spart en 
overlegt. Je komt te werken in een hecht bedrijf waarbij je collega’s gedreven zijn en zij 
worden gezien als het hart van de organisatie. De CAO Metaal en Techniek is van toepassing 
op je arbeidsovereenkomst. Daarin zijn de volgende zaken opgenomen: 

 Een salaris dat ligt tussen € 3.000,= en € 4.500,= bruto per maand; 

 De beschikking over een auto van de zaak en een smartphone; 

 40 urige werkweek; 

 8% vakantiegeld; 

 25 vakantiedagen; 

 13 ADV dagen; 

 vrijheid en de daarbij horende verantwoordelijkheid; 

 ruimte en kosten vergoeding voor persoonlijke ontwikkeling o.a. door middel van 
scholing en cursussen. 

 
 
 

Mocht je interesse hebben in deze functie en ons team willen versterken stuur 
dan een email met je cv en diploma’s naar  

sollicitatie@h2o-installatietechniek.nl of neem dan contact op met   
Guido van Els of Oscar den Boer 0348-448845. 

 
 


