PROJECTMANAGER
Locatie: Maasdijk, Nederland
Heb jij een passie voor techniek en weet jij van elk project een succes te maken? Zie jij kansen en weet jij deze te vertalen
naar een helder plan? Dan is deze positie bij een wereldwijde koploper op het g
 ebied van insectengaas wellicht iets voor jou!
Voor onze vestiging in Maasdijk zijn wij op zoek naar een fulltime Projectmanager.

Wat ga je doen?
In de rol van Projectmanager bij Holland Gaas ben je

Wereldwijd. Met enige regelmaat zul je dan ook projecten

verantwoordelijk voor het opleveren van onze projecten.

in binnen- en buitenland bezoeken. Je hebt oog voor

Je bent betrokken bij het g
 ehele traject van opdracht tot

detail, maar bent ook in staat om overzicht te houden

en met installatie en rapporteert hierbij aan de Managing

over een groot aantal 
projecten. Daarnaast neem je

Director. Je hebt met zowel onze interne organisatie als

graag initiatieven ter verbetering van onze processen en

met onze leveranciers en klanten te maken.

kwaliteit.

www.hollandgaas.nl

Wie zoeken wij?
Om deze functie op een goede en succesvolle manier te kunnen uitvoeren dien je te beschikken over het volgende profiel:
• Je hebt HBO werk- en denkniveau en beschikt tenminste over een afgeronde technische opleiding;
• Je hebt affiniteit met de glastuinbouwtechniek;
• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
• Je bent klantgericht en hebt een positieve, hands on houding;
• Je hebt een probleemoplossend vermogen;
• Je beschikt over uitstekende communicatieve v aardigheden in het Nederlands en Engels, bij voorkeur een derde taal als
Frans of Spaans;
• Je bent stressbestendig en kunt onder druk p
 resteren.

Wat bieden wij?
• Een uitdagende fulltime functie in een o
 ndernemend bedrijf met flinke groei ambitie;
• Een op maat gemaakt arbeidsvoorwaardenpakket: denk hierbij aan een marktconform salaris, een leaseauto, telefoon en
laptop en ontwikkelingsmogelijkheden;
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO Metaal en Techniek;
• Een inspirerende internationale werkomgeving.

Over ons
Holland Gaas heeft ruim 25 jaar ervaring in het produceren en installeren van gaassystemen voor de tuinbouw. Door nauwe
samenwerking met kassenbouwers, telers en onderzoeksbureaus als de Universiteit van Wageningen en TNO, hebben wij
verschillende systemen in eigen huis o
 ntwikkeld. Onze projecten vinden wereldwijd plaats. Sinds 2019 zijn we onderdeel
van de BOAL Group.

Solliciteren of meer informatie
Denk jij dat je het in je hebt om deze functie met succes in te vullen, dan zien we graag jouw CV en motivatie tegemoet. Je
kunt deze mailen naar onze HR Manager Jantine Koster via j.koster@boalgroup.com. Ook bij vragen over deze functie kun
je bij haar terecht via mail, of telefonisch op +31 6 21 66 51 67.

www.hollandgaas.nl

