PROJECTLEIDER HBO/WO/Ba/Ma

FUNCTIEOMSCHRIJVING
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

Als projectleider van het projectteam ben je zowel extern als intern het aanspreekpunt voor je
projecten en dit over alle disciplines heen (procestechnologie, mechanisch, elektrisch,
veiligheid, service en operations).
Je bent verantwoordelijk voor de profit & loss van je projecten.
Je ziet er op toe dat het project gerealiseerd wordt binnen het voorziene budget, de
vooropgestelde planning en de kwaliteitsnormen, zoals contractueel overeengekomen met de
klant. M.a.w. je staat in voor de totale klanttevredenheid.
Je bent de PureBlue ambassadeur bij de klant. Hierbij acteer je project overschrijdend en
bouw je met de klant een duurzame relatie op.
Je traceert commerciële opportuniteiten en weet die om te zetten in duurzame
klantenrelaties.
Je ziet toe op het opstellen van budgetten en offertes.
Je houdt toezicht op het correct en volledig afhandelen van projecten m.b.t. inkoop,
documentatie en kwaliteit.

AFDELING
De afdeling Bedrijfsbureau heeft als opdracht om installaties te engineeren, bouwen, installeren,
opereren en het verlenen van service.
COMPETENTIES
▪
▪
▪
▪
▪

Je bent integer, loyaal, resultaatgericht, kwaliteitsgericht en bovenal klantgericht.
Je durft beslissingen nemen.
Je kan mensen aansturen.
Je bezit communicatieve vaardigheden (gesproken en geschreven) en overtuigingskracht.
Je bent Nederlandstalig. Kennis van Frans/Engels/Duits is een sterke meerwaarde.

OPLEIDING EN ERVARING
▪
▪
▪

HBO/WO of Bachelor/Master in een technische / technologische richting.
Je bezit een goede technische expertise en project management vaardigheden.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B;

PUREBLUE

PureBlue is een innovatieve speler op het vlak van decentrale waterbehandelingsinstallaties. Wij zijn
actief in de industrie, de land- en tuinbouw, de communale en de maritieme sector. Wij staan in voor
zowel de ontwikkeling, het ontwerp en assemblage, als operations en service van al onze installaties.
Wij zijn een enthousiast team, toegewijd aan ons werk.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Een afwisselende baan binnen een groeiend, toekomstgericht bedrijf waarbij je eigen inbreng
gewaardeerd wordt. Er wordt gewerkt met de nieuwste technologieën. De werksfeer is prettig en
collegiaal.
In eerste instantie wordt een dienstbetrekking aangeboden voor 7 maanden. Na evaluatie is het de
intentie een vaste aanstelling aan te bieden met goede salariëring en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
CONTACT
Herken je jezelf in bovenstaande vacature of heb je nog aanvullende vragen? Stuur dan een mail met
je CV en sollicitatiebrief naar sollicitaties@pureblue.nl t.a.v. Mevr. A. Zwertvaegher of naar
info@volleman.nl t.a.v. Mevr. E. Volleman-Biesbroeck.
Deadline is 25 april 2018.

