Senior Project Engineer
Locatie: 's-Gravenzande

Ben jij onze nieuwe Senior Project Engineer, die het als zijn passie ziet om unieke internationale
projecten op hoog niveau te realiseren met zijn team en het beste uit mensen weet te halen?
Lijkt dat je wat?
Als Senior Project Engineer heb je de totale
procesverantwoordelijkheid over de afdeling
project engineering en coördineer je projecten
voor onze (internationale) klanten. Door jouw
ervaring en kennis van zaken, beschik je over een
natuurlijk overwicht en ben je coachend richting
jouw collega engineers om hen verder te
ontwikkelen. In jouw rol als coordinator van
Project Engineering werk je samen met de
afdeling Productinnovatie en Productie om tot
een optimaal projectresultaat te komen. In deze
rol rapporteer je aan de Manager Technical Sales.
In jouw eigen projecten ben je de benchmark
voor het gewenste kwaliteitsniveau op de
afdeling;
Je neemt het projectdossier door met de
engineer en de klant en zorgt voor een
vlekkeloze projectuitwerking. Denk hierbij aan
het maken van lay-out tekeningen,
opdrachtorders en/of materiaallijsten;
Je verzorgt de technische specificaties
benodigd voor de inkoop van materialen
binnen de BOAL Group en externe partners;
Je stelt het project bouwboek met technische
details samen voor de installatie op locatie,
zodat de projectleider jouw project kan
overnemen;
Je ondersteunt de afdeling projectleiding en
aftersales bij het oplossen van montage-issues
op locatie en delegeert waar dit kan;
Je signaleert proactief verbetermogelijkheden
in de systemen en processen rondom project
engineering voor een optimale klantbeleving.

De ideale kandidaat neemt mee:
Jij bent een professional die door de combinatie
van kennis en coaching skills collega’s op een
natuurlijke manier voor je kunt winnen. Hiervoor
gebruik jij jouw sterke communicatieve
vaardigheden (Nederlands en Engels). Bij
voorkeur heb je ervaring in de kassenbouw sector,
maar als dit niet hebt, maar wel affiniteit hebt met
de kassenbouw, kunnen wij je de rest leren.
Je hebt bij voorkeur een afgeronde HBOopleiding in de richting van
(Werktuig)Bouwkunde. Een MBO opleiding
met geschikte praktijkervaring kan ook. Passie
en inzet zijn bij BOAL minstens zo belangrijk;
Je hebt ruime kennis van 3D CAD en PDM (Bij
voorkeur Pro.File, SolidWorks en/of Inventor);
Je hebt een hoog kwaliteitsbewustzijn en
werkt zorgvuldig en gestructureerd, zowel in
teamverband als individueel;
Je houdt ervan om projectmatig te werken en
zorgt door het stellen van de juiste prioriteiten
dat deadlines worden gehaald;
Je kunt goed conceptueel denken en hebt een
sterk ontwikkeld analytisch vermogen,
inclusief technisch en cijfermatig inzicht;
Je stelt kwaliteit en het voldoen aan
klantverwachtingen als jouw persoonlijke eer
en zorgt dat doelen worden behaald op tijd en
in de juiste kwaliteit.
In de rol van Senior Project Engineer kom jij
volledig tot je recht en neem je de lead over
jouw eigen carrière. Jouw succes is dan ook
een garantie voor een rijke carrière bij de
wereldmarktleider in kassendeksystemen.

Ons aanbod
Werken bij BOAL Systems is werken bij een
innovatief bedrijf met oog voor de mens, korte
communicatielijnen en een goede naam en
positie in de wereldwijde markt;
BOAL heeft diverse doorgroei-en
ontwikkelmogelijkheden binnen zowel Boal
Systems als binnen de BOAL Group;
Salaris is afhankelijk van kennis en ervaring;
De CAO Metaal en techniek is van toepassing,
wat betekent dat je 25 vakantiedagen en 13
ADV dagen hebt op jaarbasis;
Een uitstekende pensioenregeling;
Een collectieve zorgverzekering, WIA
verzekering en ongevallenverzekering;
Reiskostenvergoeding voor woon-werk
verkeer.
Wil je bij ons komen werken?
We zien je sollicitatie tegemoet! Denk jij dat je het
in je hebt om deze functie met succes in te vullen,
dan zien we heel graag jouw CV en motivatie
tegemoet. Je kunt deze mailen naar
careers@boalgroup.com. Eventuele vragen kun je
stellen aan Milou van Ruijven, Recruiter, op 0627272956.

Gelijke kansen voor iedereen
We werken aan een divers team dat elkaar
aanvult met hun kennis, achtergrond en
capaciteiten. Ongeacht geslacht, leeftijd, ras,
levensovertuiging, politieke gezindheid, handicap,
etc. Iedereen verdient gelijke kansen. Ook bij het
vinden van een baan. Wij kijken alleen naar de
vaardigheden, competenties en talenten van een
persoon. Dat is waar het namelijk echt om gaat.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature
wordt niet op prijs gesteld.

