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De functie: Disciplineleider Digitalisering (36-40 uur/week) 
Als Disciplineleider Digitalisering help jij onze opdrachtgevers aan publieke of private zijde om strategische 
keuzes te maken voor zeer aansprekende en complexe projecten voor de fysieke leefomgeving in Nederland. Jij 
bent in staat om op een prikkelende en stimulerende wijze een winnende digitale strategie te bepalen, deze 
verder uit te werken en vervolgens te implementeren. Jouw analytisch vermogen en procesmatige aanpak 
garanderen succes. Je stelt de vraag achter de vraag, bent een beetje eigenwijs en neemt geen genoegen met 
halve antwoorden. Tevens ben je in staat om de verbinding te maken tussen verschillen partijen en/of 
disciplines. Hierdoor help je opdrachtgevers om hun kwalitatieve ambities te verwezenlijken. Je bent 
gesprekspartner op verschillende niveaus in een organisatie en stuurt eventueel het projectteam aan. Dit doe 
je veelal op locatie of vanuit ons kantoor in Vianen en/of Breda. Daarbij spreekt het voor zich dat je gebruik 
maakt van de kennis van jouw collega's en deze inzet waar nodig. 
 
Connected Worlds 
Connected Worlds verbindt de fysieke wereld van de openbare buitenruimte met de digitale wereld. 
Digitalisering maakt het mogelijk om problemen in en vraagstukken uit de fysieke leefomgeving op een 
slimmere manier op te lossen. Vanuit diepgaande kennis van zowel de publieke ruimte als de digitale 
mogelijkheden verbindt Connected Worlds beide werelden om, onderbouwd door real time data, diensten en 
processen te verbeteren die zowel de duurzaamheid als de kwaliteit van de leefomgeving verhogen. Dat doen 
we door het opzetten van programma’s, uitvoeren van projecten en tenderondersteuning aan zowel 
opdrachtgevers- als opdrachtnemerskant. 
 
Voorbeeld van opdrachten: 

- Tender ondersteuning private kant ‘Licht op 040’ 
- Nationaal Smart City Living Lab 
- Aanbesteding onderhoud terminals luchthaven Schiphol 
- Duurzame Mobiliteit ministerie Infrastructuur en Waterstaat 

 
Wat heeft Connected Worlds jou te bieden 

- Maatschappelijk en economisch relevante opdrachten 
- Afwisselende opdrachten 
- Grote mate van zelfstandigheid, waarbij je zelf het verschil kunt maken 
- Professionele collegae 
- Dynamische omgeving in snelgroeiende markt 
- Gezond en ambitieus bedrijf 
- Marktconforme beloning 

 
Jouw profiel 
• WO/HBO denkniveau 
• 3 tot 5 jaar relevante werkervaring in digitaliseringsprojecten in infrastructuur, mobiliteit en/of 

gebiedsontwikkeling 
• Ruime kennis van en ervaring met digitalisering, Smart City/Smart mobility, IoT, data, data platforms, 

monitoring, data analyse en data visualisatie 
• Kennis van en ervaring met integrale en multidisciplinaire projecten en geïntegreerde contracten 
• Ervaring met projectleiding 
• Ervaring met aanbestedingstrajecten op basis van EMVI is een pré 
• Ambitieus, initiatiefrijk, doortastend, representatief en creatief  
• Door analytisch vermogen in staat om complexe zaken eenvoudig uit te leggen 
• Goede luister- en schrijfvaardigheid 
 
Interesse? 
Mail je motivatiebrief en CV naar mfl@connectedworlds.nl t.a.v. Maarten Fleerakkers met "Sollicitatie 
Disciplineleider Digitalisering" als onderwerp. 
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