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PROJECTLEIDER / PROJECTMANAGER Fulltime 

Wij zijn per direct op zoek naar een collega op afdeling Engineering om onze projecten te begeleiden! 
Als Projectleider ben je verantwoordelijk voor het ontwerp, productie en oplevering van de grotere 
hydraulische installaties die wij op maat voor onze klanten maken. Deze worden bijvoorbeeld toegepast 
in sluizen en bruggen, betonfabrieken of mobiele powerpacks. Onze klanten zijn veelal machinebouwers 
die onze hydraulische aandrijvingen integreren in haar installaties. Heb jij leidinggevende capaciteiten? 
Kun jij een team van engineers en tegelijkertijd de productie van jouw project begeleiden? Vind jij het 
geweldig om verantwoordelijk te zijn voor toonaangevende projecten in meerdere technische sectoren? 
Dan is dit de uitdaging voor jou! 
 
WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 
– Een goed salaris, goede arbeidsvoorwaarden en 25+13 vrije dagen 
– Een auto en mobiele telefoon van de zaak 
– Een goede inwerkperiode en zicht op een vaste aanstelling 
– Een vaste werkplek aan een zit/sta bureau  
– Prettige werksfeer in een jong team, binnen een informele, technische omgeving 
– Vertrouwen in de medewerkers, veel zelfstandigheid en vrijheid in je aanpak 
– Opleidingsmogelijkheden met betrekking tot hydrauliek, techniek, of projectmanagement  
– Doorgroeimogelijkheden op technisch, commercieel of management vlak 
– Hydroton is aangesloten bij CAO Metaal & Techniek 
 
WAT ZIJN DE TAKEN VAN DEZE FUNCTIE: 
– Projectbegeleiding voor de grotere projecten binnen Hydroton (ordergrootte €20k tot €1 miljoen) 
– Het ontwerpen, berekenen, voorbereiden en begeleiden van de productie van hydraulische 
aggregaten, cilinders en systemen en besturingen in teamverband binnen afdeling Engineering. 
– Je hebt veelvuldig contact met klant en toeleveranciers in de ontwerp- , bouw- en opleveringsfase 
– Het inkopen van artikelen en uitbesteden van werk, in samenwerking met afdeling inkoop 
– Budgetbewaking van jouw projecten zorgdragen voor de hoge kwaliteit waar Hydroton voor staat 
– Je bezoekt klanten, bouwlocaties, volgt technische besprekingen en vertegenwoordigt Hydroton 
– Je bezoekt leveranciers om de kwaliteit van de ingekochte onderdelen te controleren 
– Het organiseren van FAT en SAT afnames met de klant te De Meern en op locatie bij de klant 
– Het begeleiden van projecten vanaf opdrachtfase tot en met inbedrijfstelling bij de klant 
– Afhandeling en nazorg van jouw projecten, in samenwerking met onze service afdeling 
 
WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU? 

– Je bent nauwkeurig, zelfstandig en neemt graag het voortouw. 
– HBO/TU niveau techniek afgerond, bij voorkeur werktuigbouwkunde, mechatronica of autotechniek 
– Je hebt ervaring met projectleiding in een technische omgeving 
– Je hebt ervaring met de bouw en het ontwerp van hydraulische systemen of andere machinebouw 
– 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 begrijpt de belangen van zowel de klant als Hydroton en bent commercieel ingesteld 
– Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

 

Wordt jij nóg enthousiaster na het lezen van deze vacature? Wacht dan geen moment!  

Stuur dan jouw motivatiebrief met CV naar vacature@hydroton.nl  
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OVER HYDROTON: 

Hydroton ontwerpt, bouwt en installeert hydraulische installaties en aandrijvingen. Wij zijn werkzaam 

vanuit Nederland, en onze producten worden over de hele wereld geïnstalleerd en gebruikt. Hydroton 

is werkzaam in vele technische branches, zoals luxe jachtbouw, machinebouw, offshore, betonbouw, 

olie- en gasindustrie, land/tuinbouw, infra structuur(Bruggen en Sluizen), heavy lifting industrie, 

transportsector en vliegtuigindustrie. Hydroton BV is een private organisatie, en wij werken aan alle 

voorkomende technische uitdagingen op het gebied van hydrauliek en besturingstechniek. Bezoek 

onze website voor meer informatie: www.hydroton.nl.  


