
 

 

Projectleider-business consultant 
 

Als experts op het gebied van implementatie van assetmanagement helpen we opdrachtgevers beter 
te kunnen sturen op toegevoegde waarde. Harde waarden zoals financiën en operationele excellentie. 
Maar ook zachte waarden zoals imago, omgeving en duurzaamheid. Zo creëren we samen een betere 
wereld. 
 

Sengineering 
We weten dat assetmanagement meer is dan Techniek & Tooling alleen. Wij geloven in de kracht van 
de mens achter de techniek. Onze werkwijze noemen we sengineering. Door vertrouwen, 
verantwoordelijkheid en ruimte te geven, groeien medewerkers en stijgen bedrijfsresultaten 
structureel. 
 
Wij gaan uit van ervaring en deskundigheid op het gebied van assetmanagement. Als sengineer weet 
je zelf wat het is om een implementatietraject van assetmanagement te realiseren. Wij leveren geen 
rapport met een strik eromheen, maar helpen opdrachtgevers met de implementatie van nieuwe 
werkwijzen op basis van de ISO 55000. Onze propositie gaat dan ook uit van kennis, vakmanschap 
en een intensieve langdurige relatie met opdrachtgevers. 
 
Het implementeren van nieuwe kennis, processen en werkwijzen vraagt veel van de sengineer. 
Inhoudelijk technisch overtuigend in combinatie met organisatie sensitiviteit en inlevingsvermogen. We 
vragen dan ook van onze sengineers dat ze: 
 

• Passie tonen door compassie 

• Nieuwsgierig zijn naar jezelf en de ander 

• Veerkracht tonen ook als het tegen zit 

• Kunnen samenwerken en dit weten te bevorderen bij anderen 

• Klantgericht willen zijn 

• Creatief zijn 

• Flexibiliteit tonen 

• Feedback geven en feedback kunnen ontvangen 

• Ondernemerschap tonen 

• Didactische vaardigheden hebben  

• Daar waar nodig discipline tonen 

• Vakmanschap tonen en vakmanschap respecteren en bevorderen 

 
De rollen van de projectleider-business consultant 
IES Asset Management (IES) werkt niet met functies maar met rollen. Tijdens de implementatie van 
assetmanagement zijn er verschillende rollen met kennis en vaardigheden nodig op verschillende 
momenten. Om dit transparant te maken voor sengineers en opdrachtgevers zijn er rollen 
gedefinieerd. Op dit moment zoeken wij mensen die passen op de combinatie van rollen van 
‘projectleider’ en ‘business consultant’. 
 
De ‘projectleider’ beschikt over HBO+ niveau. Kennis en ervaring rond het managen van projecten 
helpt, maar is niet essentieel. De ‘projectleider’ stuurt op klantwaarde, waarbij essentieel is dat de 
vooraf afgesproken resultaten worden behaald. Hierbij gaat het om documenten en werkwijzen, maar 
ook om zichtbare verandering in de organisatie tot zelfs financiële waarde. Intern IES gaat het om het 
begeleiden van sengineers die werkzaam zijn op het project en het managen van de financiële 
resultaten voor IES. 



 

 

 
 
De ‘business consultant’ is een ervaren consultant binnen het werkveld van assetmanagement. De 
business consultant is tevens van HBO+ niveau en heeft minimaal 5 jaar ervaring als consultant met 
een commerciële taak. Als consultant gaat het maken van contact je makkelijk af. Je bent open en 
vindt het geen probleem om vanuit de relatie de ander aan te spreken in een commerciële context. Je 
vindt netwerken leuk en ervaart plezier op netwerkbijeenkomsten waar je veel van je contacten ook 
regelmatig ontmoet. Je kunt presenteren, inspireren en overtuigen. Met je commerciële drive kun je 
genieten van het binnenhalen van opdrachten, waar anderen succes mee kunnen halen. Je bent 
autonoom in de balans tussen zelf werk verrichten als projectleider en de tijd die je besteed aan 
commerciële contacten. Hiermee laat je zien een echt teamlid te zijn dicht tegen de partners aan. 
 
Je werkt aan opdrachten bij onze opdrachtgevers. In overleg met jouw opdrachtgever is flexwerken  
eventueel mogelijk. De functie is in principe fulltime, deeltijd is in overleg ook mogelijk. Evaluatie en  
beoordeling vindt jaarlijks plaats in samenspraak met je lijnmanager. IES biedt uitstekende primaire  
en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 

Solliciteren/meer info 
Herken jij jezelf als sengineer en wordt je enthousiast van de rollen? 
 
Mail dan je motivatie en CV naar: informatie@iesbv.nl! 
 
Voor vragen, meer info of een afspraak, bel of mail je naar: 
 

• Frank van Vugt, HRM manager 
T 070 740 0470 
M informatie@iesbv.nl 

 
 
Meer weten over IES? Bekijk onze corporate film! 
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