PROJECTLEIDER fulltime
Wegens toenemende drukte zijn wij per direct op zoek naar een gedreven Projectleider binnen Hydroton BV.
De projectleider coördineert en realiseert het ontwerp en oplevering van hydraulisch aangedreven systemen.
Wil jij leiding geven aan een team met gedreven ingenieurs, en heb je aantoonbare ervaring in de hydrauliek?
Dan is dit de uitdaging voor jou !

WAT ZIJN DE TAKEN VAN DEZE FUNCTIE:
– Projectleiding voor de grotere projecten binnen Hydroton, zoals sluizen en bruggen, diesel
aangedreven aggregaten en industriële aandrijvingen.
– Het ontwerpen, berekenen en voorbereiden van hydraulische aggregaten, cilinders en systemen
in teamverband binnen afdeling Engineering, samen met een vijftal tekenaars en engineers.
– Je hebt veelvuldig contact met klant en toeleveranciers in de ontwerp- , bouw- en opleveringsfase.
– Inkopen van artikelen, uitbesteden van werk, in samenwerking met afdeling inkoop.
– Budgetbewaking van jouw projecten, en zorgen voor de hoge kwaliteit waar Hydroton voor staat.
– Het begeleiden van FAT en SAT afnames met de klant te De Meern en op locatie bij de klant.
– Begeleiden van projecten vanaf opdrachtfase tot en met inbedrijfstelling bij de klant.
– Afhandeling en nazorg van deze projecten.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?
– Je bent nauwkeurig, zelfstandig en neemt graag het voortouw.
– HBO/TU niveau techniek afgerond
– Bij voorkeur een opleiding werktuigbouwkunde (niet verplicht)
– Ervaring met projectleiding ( in technische omgeving)
– Ervaring met bouw en ontwerp van (electro- en/of diesel aangedreven)Hydraulische installaties.
– Jij motiveert, kunt taken delegeren en coacht mensen binnen jouw projectteam.
– Je bent oplossingsgericht, praktisch ingesteld, creatief, sociaal en kunt goed samenwerken.
– Je bezit goede beïnvloedingsvaardigheden en weet waar je over praat.
– Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?
– Een goede inwerkperiode, en je komt terecht in een leuke, informele, technische omgeving
– Een werkgever die mensen wil laten ontwikkelen
– Vertrouwen in de medewerkers en zelfstandigheid
– Opleidingen met betrekking tot hydrauliek
– Goede arbeidsvoorwaarden en salaris, vrije dagen en pensioen conform cao Metaal
– Auto en telefoon van de zaak
– Doorgroeimogelijkheden m.b.t. verantwoordelijkheden
Herken jij jezelf in dit geschetste plaatje? Stuur dan snel je sollicitatie naar ons toe, dan laten
wij op korte termijn weten of we je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.
Sollicitaties kun je richten aan: vacature [A] hydroton.nl

OVER HYDROTON:
Hydroton Engineering ontwerpt, bouwt en installeert hydraulische installaties voor haar klanten.
Wij zijn werkzaam vanuit Nederland, en onze producten worden over de hele wereld gebruikt
door klanten die met onze ‘custom made’ installaties werken. Hydroton is werkzaam in de volgende branches:
Yachtbouw, Machinebouw, Offshore, Betonbouw, Olie- en Gasindustrie, Landbouw, Civiele bouw (Bruggen en Sluizen),
Heavy Lifting industrie, Transportsector en Vliegtuigindustrie.

