B-E De Lier B.V. is technisch toeleverancier in de (glas)tuinbouw en behoort met haar jarenlange
ervaring tot de top van leveranciers op het gebied van water, elektro, automatisering, energie en
milieu. B-E De Lier B.V. heeft verschillende locaties in binnen- en buitenland en maakt deel uit van de
Codema Systems Group. De Codema Systems Group bestaat uit vier afzonderlijke ondernemingen,
te weten B-E De Lier B.V., Hawe Systems Europe B.V., SDF Tuinbouwautomatisering en Wevab B.V.
Al deze bedrijven zijn sterk actief in de glastuinbouw en hebben een eigen specialiteit met als doel de
klant zoveel mogelijk te ontzorgen.
Ter versterking van ons team in Kronenberg (Limburg) zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s voor de
functie van:

Projectleider Installatietechnhiek
(M/V - 40 uur per week)

Wat ga je doen:
Het realiseren van projecten, in zowel technisch, financieel en administratief opzicht. Dit omvat onder
andere het stroomlijnen en optimaliseren van een rendabele projectaanpak en de aansturing van monteurs,
productieteams, leveranciers en partners. Je werkt voor 70% bij de klant op het project en voor 30% op
kantoor.
Je vormt samen met zowel de interne als externe klant een team gedurende het hele verloop van het project.
Je bent eindverantwoordelijk voor de realisatie van het project, zowel nationaal als internationaal
(voornamelijk Duitsland). Na overleg met de accountmanager realiseer je het project volgens schema’s,
tekeningen en tijdplanning. Je zorgt samen met jouw projectteam dat machines, materialen en personeel op
het geplande tijdstip beschikbaar zijn zodat het project op tijd gerealiseerd wordt. Om dit bereiken woon
onder andere bouwvergaderingen bij en heb je contstant goed overzicht van het project en de eventuele
knelpunten. Je bepaalt zelf de meest doelmatige werkmethode en je stuurt bij waar nodig.
Je profiel:
 HBO werk –en denkniveau;
 Kennis op het gebied van watertechniek;
 Ervaring in de glastuinbouw is een pré;
 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, je bent zelfstandig, flexibel en kan je goed in
de klant inleven;
 Je kunt goed omgaan met complexe projecten en houdt ten alle tijden het overzicht;
 Beheersing van de Duitse taal is een must.
Ons aanbod:
Een uitdagende en afwisselende functie binnen een groeiende en gezonde onderneming waarin
Initiatief, creativiteit en flexibiliteit in hoge mate op prijs worden gesteld.
Met een prettige werksfeer in teamverband en goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zul
je je bij B-E De Lier B.V. al snel thuis voelen.
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een motivatiebrief inclusief je CV naar vacature@codemasystemsgroup.com t.a.v. Linda Rongen.
Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen via 010-5212755. Wil je meer informatie over Codema? Kijk
dan op www.codema.nl

