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Project Manager - Construction 
 

Wij zoeken een enthousiaste collega om ons team te komen versterken voor minimaal 32 uur per week. Ben je 

een ervaren en gedreven PM-C en wil je helpen het verschil te maken in de energietransitie? Dan is dit jouw kans 

om aan de slag te gaan bij een dynamisch, snelgroeiend en duurzaam bedrijf dat in het hart staat van de 

energietransitie! 

Over GIGA Storage: 

GIGA Storage is ontwikkelaar, investeerder en operator van grootschalige energieopslagprojecten. Onze missie is 

om gas- en kolencentrales versneld af te schakelen. Dit doen wij door onze grootschalige energieopslagprojecten 

te realiseren en slim aan te sturen met ons eigen platform. Daarmee dragen we bij aan het efficiënter inzetten van 

ons elektriciteitsnet, waardoor er meer duurzaam opgewekte energie kan worden benut. Wij zijn een key player 

in de Nederlandse markt, gestart in 2018 en de start up fase ontgroeid. Het team bestaat uit gedreven 

professionals, die werken in een omgeving waarin nauw wordt samengewerkt met interne en externe 

stakeholders. Kernwaarden zijn voor ons vertrouwen en open communicatie.  

GIGA Storage heeft onlangs de grootste batterij van Nederland geopend. De komende jaren zullen nog vele 

grootschalige projecten worden gerealiseerd in Nederland en omringende landen.  

Functieomschrijving: 

De PM-C is verantwoordelijk voor de kwaliteit, budget en tijdsplanning tijdens de voorbereiding, aanbesteding en 

de bouwfase van de nieuw te realiseren energieopslagprojecten. Tijdens de voorbereiding ben je verantwoordelijk 

voor een gedegen ontwerp van het project. Je stuurt het ontwerp-/ bouwteam aan. Tijdens de voorbereidingsfase 

werk je nauw samen met de Project Development Manager en ben je verantwoordelijk voor de aanbesteding 

opdat deze aan de technische, commerciële en andere nodige eisen voldoet. Tijdens de uitvoering stuur je 

relevante stakeholders tijdens de bouw aan en sta je in nauw contact met onder meer de omgeving, gemeente en 

veiligheidsdiensten, waarbij een sterke focus ligt op het contractmanagement. Je bent de spin in het web die de 

interne en externe stakeholders aanstuurt. 

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: 

Voorbereidingsfase 

• Je geeft leiding aan het technisch ontwerp & bouwteam tijdens de ontwerpfase 

• Je stelt de directiebegroting op en bewaakt deze 

• Je stelt de projectplanning op en bewaakt deze 

• Je bent verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van de vraagspecificatie en de selectie van aannemers 

en leveranciers 

• Je verzorgt de aanbestedingen (bouwteam / UAV-gc / multi-contracting), waarbij je multidisciplinaire 

eisen (legal, project financiering etc.) integreert 

Uitvoeringsfase 

• Je stuurt het complete realisatieproces aan 

• Je hebt de controle en aansturing op liquiditeit, kwaliteit en eindcontrole van geproduceerde stukken  

• Je geeft leiding aan de directievergaderingen met aannemers en leveranciers 

• Je hebt de ervaring en de capaciteiten om (coachend) leiding te geven op bouwlocaties 

• Je rapporteert aan de directie en stelt de rapportages op voor financiers etc. 
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De ideale kandidaat:  

• Heeft aantoonbare ervaring  met multidisciplinaire technische projecten 

• Werkt en denkt op HBO/ WO niveau en wordt enthousiast van vooruitstrevende technische projecten 

• Toont leiderschap, is georganiseerd en stressbestendig 

• Heeft uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels 

• Beschikt over ervaring en kennis van V&G wet- en regelgeving 

• Functioneert zowel zelfstandig als in teamverband 

• Heeft uitstekende kennis van MS Office (Outlook, PowerPoint, Word, Excel) 

• Heeft ervaring met planningsprogramma’s  

Wat wij bieden: 

Werken bij GIGA Storage betekent in de eerste plaats dat jij je herkent in onze missie en een actieve bijdrage kan 

leveren aan onze kernwaarden. Binnen onze organisatie is er veel aandacht voor jouw ontwikkeling en 

persoonlijke groei. Je komt terecht in een dynamische werkomgeving binnen een sterk groeiende (internationale) 

organisatie met een informele, transparante en gezellige werkcultuur en ruimte voor eigen ideeën en initiatieven. 

• Een marktconform salaris 

• 28 vakantiedagen 

• Vakantietoeslag 8% 

• Eindejaarsuitkering 7-9% 

• Winstdeling 

• Change of ownership bonus 

• Goede pensioenvoorzieningen 

• Budget voor duurzame mobiliteit 

• Een laptop en telefoonvergoeding om jouw werkzaamheden goed uit te kunnen voeren 

• Thuiswerk mogelijkheden 

• Volop trainings- en opleidingsmogelijkheden 

• Gezellige werksfeer en zeer leuke collega’s 

• Mooie, vernieuwende projecten. 

Ingangsdatum: per januari 2023 

Locatie: Amstelveen 

Ben je geïnteresseerd of ken je iemand die uitermate geschikt is voor deze functie? Stuur je CV en motivatiebrief 

naar werken@giga-storage.com, of neem contact op met Maarten Quist, maarten.quist@giga-storage.com, 06 54 

35 00 35. 

Sollicitaties worden zeer vertrouwelijk behandeld. 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Soort dienstverband: Fulltime 
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