PROJECTMANAGER
Since 1897

Spaans Babcock B.V. is een NEN-, ISO-9001:2000 en VCA** gecertificeerde
onderneming gespecialiseerd in waterzuiveringapparatuur en waterkrachtvijzels.
De onderneming heeft zich de laatste jaren nadrukkelijk geprofileerd door naast
de traditionele afvalwaterzuiveringsmarkt ook activiteiten in de waterkracht/hydro
te ontwikkelen. Kernactiviteiten zijn het ontwerpen en leveren van
vijzelpompen/generatoren, beluchters en fijnroosters voor onder andere
waterzuiveringsinstallaties/pompstations. Daarnaast levert de onderneming
service en reservedelen voor de meer dan 35.000 door haar geproduceerde
installaties. Spaans Babcock groeit en in 2014 is er een nieuw duurzaam hoofdkantoor geopend in Balk. De onderneming heeft vestigingen in meerdere landen
met in totaal ruim 150 werknemers. (www.spaansbabcock.com)
Spaans Babcock BV te Balk heeft een uitdagende vacature voor een:

PROJECTMANAGER
Als projectmanager werk je samen met andere projectmanagers in een team
met HBO opgeleide mensen. Ook werk je nauw samen met de afdelingen
verkoop, inkoop, engineering, productie en montage.
De projectmanager is verantwoordelijk voor:
o het tot uitvoer brengen van projecten van € 100.000 tot € 1.500.000,
o coördinatie en planning van alle activiteiten, vanaf order tot oplevering
aan de klant,
o het bewaken van de projectstatus, projectbudget en financiële
rapportage,
o het verzorgen werkinstructies voor projectmedewerkers,
o het verzorgen van interne en externe communicatie met de klant.

Wat neem je mee:
Een afgeronde technische HBO-opleiding (WTB, TB, Bouwkunde). Een goede
beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift.
Beheersing van de Franse of Spaanse taal is een pré. Vaardigheid met
tekstverwerking- en spreadsheetprogramma's (Word, Excel, MS Project,
Outlook, Powerpoint, etc.)
Persoonlijke kenmerken:
Je kunt coördineren, delegeren en samenwerken; je hebt goede contactuele
eigenschappen. Je bent bestand tegen werken onder druk tijdens
piekbelasting. Je werkt en beslist (na inwinnen van advies) zelfstandig. Je bent
(financieel) resultaatgericht, met gevoel voor commercie.
Wat bieden wij:
o Zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden, w.o. prima salaris,
opleidingsmogelijkheden, winstuitkering;
o CAO Metalektro/Groot Metaal (40 vakantiedagen, goede pensioenregeling);
o transparante organisatie en informatievoorziening;
o financieel gezond en sterk bedrijf;
o het kunnen bijdragen aan ontwikkeling van duurzame producten en
oplossingen;
o actieve personeelsvereniging.
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