
wij zorgen 
voor schone lucht

Reageren? 
Bel met Iris Greveling: 0223 660 666 of stuur je motivatie en CV naar: iris@jongejans-luchttechniek.nl 

Jongejans Luchttechniek BV, Breeuwersweg 5, 1786 PG Den Helder, jongejansluchttechniek.nl 

Wij zoeken per direct een

Functieomschrijving
Als projectleider (WTB) kan je de stap maken naar een internationale, uitdagende technische 
functie. 

Je werkt samen met collega’s van inkoop, verkoop, fabriek en montage om projecten te rea-
liseren. De projecten worden veelal op locatie ingemeten, zodat calculaties direct uitgewerkt 
kunnen worden. Hierdoor ken je alle ins en outs van een project en begeleid je het project zowel 
voor je klant als voor het montageteam. Indien nodig verzorg je tekenwerk in Solid Works.

Werkzaamheden:
•  Voor- en nacalculaties maken
•  Projectplanning en -begroting
•  Aanmaak van technische informatie als basis voor het ontwikkel-, productie- en installatieproces
•  Contacten met klant en leveranciers
•  Bewaking en registratie van verbruikte tijd en materiaal
•  Bewaking van kwaliteit en rendement
•  Projectevaluatie

Functie-eisen:
Onze projectleider (WTB) is een ondernemende werknemer die initiatief neemt. Het is een  
werknemer die betrokken is, graag meedenkt en verantwoordelijkheid neemt. Vanuit onze  
organisatie krijg je daar vrijheid en vertrouwen voor terug.

•  HBO opleiding werktuigbouw of vergelijkbaar en 2 jaar relevante werkervaring in  
machinebouw of installatietechniek

•  Affiniteit met de agrarische sector
•  Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.  

Duits en/of Frans is een pre
•  Goede communicatieve vaardigheden
•  Ervaring met tekenen in SolidWorks (of ander 3D pakket)

Bedrijfsprofiel
Jongejans Luchttechniek bv is een toonaangevende producent van afzuiginstallaties voor  
de agrarische sector met het hoofdkantoor in Den Helder. Onze klanten zijn de verwerkers 
van Agrarische producten zowel in Nederland als daarbuiten. Met meer dan 35 medewerkers, 
verspreid over Nederland en de VS werken wij dagelijks als één team aan afzuigmogelijk- 
heden voor onze klanten. Ieder vanuit zijn eigen expertise met een gemeenschappelijk doel:  
Het creëren van gezondere werkomstandigheden en schonere agrarische producten.

Arbeidsvoorwaarden
•  Een uitdagende functie bij een internationaal bedrijf met een salaris conform CAO Metaal
•  Afwisselende functie (deels op locatie bij onze klanten) in een technische en moderne  

werkomgeving
• Plezierige werksfeer

Projectleider (WTB)


