
PROJECTLEIDER (Digitale transitie) 

Voor Connected Worlds zijn wij op zoek naar een Ambitieuze Projectleider (digitale transitie). In 

deze uitdagende rol  maak jij het verschil binnen maatschappelijk relevante vraagstukken. 

Wat kun je verwachten als Projectleider? 

 

• Het voorbereiden van projectplannen en hier aan mee schrijven; 

• Het voorbereiden van de besluitvorming en het mee schrijven aan de hiervoor 

benodigde documenten; 

• Op verzoek van de projectmanager stap je in een actueel dossier om tijdelijk extra 

capaciteit en kwaliteit te leveren; 

• Je houdt de financiële en projectmatige voortgang en de werkverdeling bij en zorgt 

daarbij voor (tussentijdse) rapportages en evaluaties; 

• Je organiseert de communicatie over het project, begeleidt en draagt bij aan 

communicatiematerialen; 

• Het onderzoeken van kansen en risico’s en benoemen van kritieke succesfactoren 

behoord ook tot de taken.  

• Je adviseert over strategische aspecten van de opzet, ontwikkeling, organisatie en 

uitvoering van de projectorganisatie; 

• Tevens fungeer je als vraagbaak en informatieverstrekker voor iedereen die bij het 

project betrokken is, zowel intern als extern. 

 

De taken van de Projectleider zijn per project verschillend, de projecten zijn zeer divers qua grootte, 

tijd en budget. De grootste gemeenschappelijke factor van alle soorten projecten is dat er een 

concreet begin en een concreet einde is: als het project is gerealiseerd, is het project ten einde. Je 

werkt dus heel doelgericht naar een realisatie toe. 

 

Wie ben jij? 

 

Als Projectleider bij Connected Worlds ben je ondernemend, een intrapreneur . Je bent een 

verbinder pur sang en zoekt zowel intern als extern de samenwerking op. Daarnaast ben je flexibel, 

analytisch sterk en kun je goed plannen en organiseren. Natuurlijk resultaat gedreven, 

stressbestendig en goede sociale vaardigheden zijn een tweede natuur. Daarbij beschik je over goede 

mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. 

 

• Je hebt een afgeronde opleiding op WO- niveau bij voorkeur in een technische of 

bedrijfskundige richting; 

• 3 tot 5 jaar relevante werkervaring als (assistent) Projectleider in digitaliseringprojecten in 

mobiliteit, integrale gebiedsontwikkeling en/of Smart City; 

• Projectervaring  en ervaring met projectmatig werken in de publieke ruimte binnen de ICT, 

Bouw en/of Overheidssector; 

• Aantoonbare kennis van overheidsorganisaties, met name rijk, provincies en gemeenten en 

de opbouw en functionele verhoudingen binnen en tussen die organisaties; 

 

 

 

 



Waarom kiezen voor Connected Worlds? 

 

Connected Worlds biedt een werkomgeving waarin je zelfstandig kunt werken en een grote mate van 

vrijheid hebt met de bijbehorende verantwoordelijkheid. Je komt te werken in een dynamisch team 

van ervaren mensen. Connected Worlds biedt jou een contract voor onbepaalde tijd en een 

marktconform salaris. De rol is voor 32 tot 40 uur per week. 

Over Connected Worlds 

Connected Worlds, dochter van To Interface,  is een Programmamanagement- en Adviesbureau. Zij 

ontwikkelen eigen programma’s, organiseren samenwerkingen en structureren complexe opgaven 

gericht op oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in de publieke ruimte. Dit doen ze door 

gebruik te maken van nieuwe inzichten en handelings-perspectieven die door de digitale transitie 

ontstaan.  

Connected Worlds brengt letterlijk werelden bij elkaar, zoals de digitale en bouwwereld. Afhankelijk 

van de opgave, vraagstelling of opdracht stellen ze een team samen met specialisten op diverse 

domeinen.  

Contact 

Heb je interesse of wil je meer weten over deze vacature, neem dan contact op met Kim de Waal op 

06-25129797 of per mail k.dewaal@q-logic.nl 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs  gesteld. 

 

 

 

http://tointerface.nl/

