Wij zoeken per direct een

Projectleider (WTB)
Jongejans Luchttechniek BV is een echt familiebedrijf. Al ruim 30 jaar met meer dan 35 medewerkers, verspreid over Nederland en de VS, werken wij dagelijks als één team aan afzuigoplossingen voor onze klanten vanuit onze fabriek in Den Helder. Wij zijn gespecialiseerd in het
ontwikkelen van afzuigsystemen voor de agrarische sector. Hierbij kun je denken aan afzuiging
van stof en vellen, die vrijkomen bij de verwerking van bloembollen, uien, aardappelen en zaden.
Alle facetten van de bedrijfsvoering, vanaf de verkoop t/m montage op locatie, hebben wij in
eigen beheer. Als team werken wij, ieder vanuit zijn/haar expertise, met een gemeenschappelijk
doel: Het creëren van gezondere werkomstandigheden en schonere agrarische producten.

Wat ga je doen?

In deze functie zijn je belangrijkste taken:
•A
 anmaken van technische informatie als
basis voor het ontwikkel-, productie- en
installatieproces (o.a. projectbonnen en
tekeningen)
• Opstellen en bewaken van de projectplanning
• Het inmeten van projecten op locatie bij
de klant
• Contact onderhouden met klanten en
leveranciers
• Bewaken en registreren van verbruikte
tijd en materialen
• Bewaken van kwaliteit en rendement

Wat zoeken wij?

Voor onze nieuwe Projectleider (WTB)
hebben wij de volgende functie-eisen:
• HBO werktuigbouw of vergelijkbaar.
Enkele jaren werkervaring is een pré
• Ervaring met tekenen in SolidWorks
(of een ander 3D tekenpakket)
• Affiniteit met de agrarische sector

• Goede beheersing van de Nederlandse
en Engelse taal in woord en geschrift
• Goede communicatieve vaardigheden

Wie ben jij?

Voor deze functie zijn wij op zoek naar:
• Een enthousiaste, sociale persoonlijkheid
• Iemand die projectmatig kan werken
• Iemand die precies kan werken
• Iemand die van aanpakken weet
• Iemand die snel kan schakelen en houdt
van afwisseling

Wat bieden wij?

Als jij ons team komt versterken, krijg jij:
• Een afwisselende functie bij de marktleider
op het gebied van Agrarische afzuiging
• Een plezierige werksfeer in een gezellig
familiebedrijf
• Een marktconform salaris volgens de CAO
Metaal en Techniek
• 25 vakantiedagen + 13 ADV dagen o.b.v.
een fulltime dienstverband
• Gezellige vrijdagmiddagborrels en bedrijfsfeestjes

Ben jij die enthousiaste Projectleider die wij zoeken? Solliciteer! Stuur je CV en motivatie
zo snel mogelijk naar Bart Straathof, b.straathof@jongejans-luchttechniek.nl of bel
0223-660666!
Jongejans Luchttechniek B.V. Breeuwersweg 5, 1786 PG, Den Helder, jongejansluchttechniek.nl

