Venco Campus, Eersel
Project Management
32 – 40 uur
HBO

Project Leader
Ben jij iemand die houdt van vrijheid binnen je functie, waarbij je wel je verantwoordelijkheid
neemt? Zet je graag dat extra stapje als dat nodig is en ga jij verstandig om met je tijd?
Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van projecten vanaf de aanvraag tot
en met de nazorg. Je werkt nauw samen met verschillende stakeholders binnen en buiten de
organisatie en zult met verschillende teams sparren om een project tot een goed einde te brengen.
Je komt te werken in een innovatief, internationaal familiebedrijf die de pluimveehouderij
wereldwijd op een diervriendelijke manier wil verduurzamen.

De hoofdtaken van de Project Leader
• Offertes uitbrengen en maken van project
tekeningen in AutoCAD;
• Afstemmen van de detaillering van de
tekening en vertalen naar concrete orders;
• Zorgdragen voor de beschikbaarheid van
alle benodigde (technische) informatie voor
de klant en toeleveranciers;
• Verantwoording dragen voor de
voorbereiding, begeleiding en uitvoering
van het project;
• De verbindende factor tussen de afdelingen
Sales, Operations en Service.
Jouw profiel
• Je bent in het bezit van een
Bachelor-diploma;
• Je bent zowel mondeling als schriftelijk
communicatief vaardig;
• Je hebt affiniteit met techniek;
• Je hebt een goede beheersing van de
Nederlandse en Engelse taal (Duits, Frans
en Spaans is een pré);

Wat hebben wij jou te bieden?
• Een flexibele werktijdenregeling waarin jij zelf
je werktijden mag bepalen;
• Een grote mate van vrijheid en
verantwoordelijkheid;
• Ontwikkelingsmogelijkheden door het volgen
van relevante cursussen en opleidingen;
• Een werkplek in een van de duurzaamste
gebouwen van Nederland waarin eigen
installaties zijn toegepast;
• Een gedreven team met een gezellige en
informele werksfeer.
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Solliciteer dan nu door je CV, met een korte
toelichting, te sturen naar
solliciteren@vencomaticgroup.com.
Heb je vragen over de inhoud van de vacature?
Neem dan contact op met Joost Winters,
Manager Projects, via 0497-517380.

