
               
 

VACATURE 

 
 
 
 

Voor ons hoofdkantoor in Vianen zoeken wij voor onze afdeling O&I (Optimalisatie & Innovatie): 
 

 
 

Projectleiders Optimalisatie & Innovatie 
 

 
 
 

Wat houdt de functie in? 

De centrale afdeling O&I (Optimalisatie & Innovatie) bestaat uit een aantal Projectleiders die verantwoordelijk zijn voor 
één of meerdere projecten op het gebied van optimalisatie en/of innovatie. Het betreft vooral projecten die over 
afdelingen heen lopen en die variëren van technische innovaties tot procesverbeteringen.  
 
Deze functie biedt je de unieke gelegenheid om kennis te maken met alle aspecten en business units van ons bedrijf en 
de rail- en infrabranche in Nederland. We verwachten dat je voldoende kennis hebt van de methoden en technieken 
van projectmanagement, maar je krijgt in deze functie de ruimte om je kennis en vaardigheden op een hoger niveau te 
brengen voor het managen van integrale of multidisciplinaire projecten. 
 
In je projecten betrek je medewerkers bij (technische) ontwikkelingen en gewijzigde of nieuwe processen en je stuurt de 
projectleden functioneel aan. 

 
 

Wie zoeken wij? 

Wij zijn op zoek naar ambitieuze en initiatiefrijke academici die vanuit de functie Projectleider O&I op termijn door willen 
groeien binnen VolkerRail of het VolkerWessels concern.   
 
Je hebt een afgeronde universitaire opleiding in bijvoorbeeld Technische, Bedrijfskundige, Economische of Engineering 
richting.   
 

Je bent technisch inhoudelijk sterk, maar beschikt ook over voldoende aanleg om je verder te ontwikkelen als 
leidinggevende en peoplemanager. 

 

 

Wat bieden wij jou? 

- Een marktconform salaris gerelateerd aan opleiding, leeftijd en ervaring; 
- Ruime opleidings- en trainingmogelijkheden; 
- 25 vakantiedagen en 8 roostervrije dagen per jaar; 
- Deelname in het Spoorwegpensioenfonds; 
- Laptop of tablet en smartphone. 

 

 

Wil je meer weten over deze functie of solliciteren? 

Ben jij de Projectleider O&I die we zoeken? Dan ontvangen we graag jouw CV en motivatie! 
  
Voor meer informatie over de functie of VolkerRail kun je contact opnemen met Kim Nellestijn, Corporate Recruiter via 
kim.nellestijn@volkerrail.nl of 06 50224498. 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!  

mailto:kim.nellestijn@volkerrail.nl


 

 


