EÉN VISIE. EÉN MERK. EÉN TEAM
Sinds 1958 ontwikkelt, levert en installeert Codema essentiële op maat gemaakte oplossingen voor
de internationale tuinbouwsector. Gedurende de afgelopen decennia hebben onze holdings
wereldwijd een uitstekende reputatie opgebouwd. Ze werken intensief samen onder het merk
CODEMA.
Codema heeft ambitieuze plannen haar activiteiten uit te breiden en ter versterking van ons team
in Bergschenhoek zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega voor de functies van:

Projectleider Installatietechniek Water
(M/V - 40 uur per week)

Jouw rol:
Het realiseren van projecten, in zowel technisch, financieel als 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 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. 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 constant 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 heb je
een goed inlevingsvermogen;
Je kunt goed omgaan met complexe projecten en houdt ten alle tijden het overzicht;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en de Duitse taal in woord en geschrift, Duits is
een pre.

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 Codema B-E De Lier al snel thuis voelen.

Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een motivatiebrief inclusief je CV naar info@h-nr.nl. Je kunt ook telefonisch contact
opnemen via 088-9378464.

