Vacature Projectleider
We zijn op zoek naar een projectleider die van aanpakken weet! Heb jij een technische
achtergrond op HBO niveau met een vleugje commercieel inzicht? Dan zijn wij op zoek naar
jou!

Bedrijfsprofiel
Holland Shielding Systems BV is een wereldwijde bekende specialist op afschermingsgebied
voor de elektronica industrie en is gevestigd in Dordrecht. Wij bieden onze diversiteit aan
klanten economische oplossingen van hoge kwaliteit op EMC gebied.
Faraday Cages is een onderdeel van de organisatie en is gespecialiseerd in ontwerpen en
bouwen van EMI/RFI afgeschermde ruimtes. Projecten vinden plaats in ziekenhuizen, bij
meetinstituten of bij geheime diensten.
De afdeling waar je in terecht komt is de R&D afdeling van het bedrijf, je maakt dus het hele
proces van aanvraag tot uitvoering mee! De laatste jaren hebben we een flinke groei
doorgemaakt en we willen graag verder ontwikkelen. Daarom zijn we ter uitbreiding op zoek

naar een nieuwe collega.

Functieomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en het uitvoeren van projecten. Dit houdt in
dat je samen met je team van 2 tot 4 collega’s traforuimtes, datacenters, laboratoria en
medische ruimtes mechanisch opbouwt, in zowel binnenland (80%) als buitenland (20%).
Hierin wordt je goed begeleid.
Zodra de klant akkoord gaat het project van start en ga jij aan de slag. Je bereidt op kantoor
en in de werkplaats het project voor, je regelt de (interne) productie en ontwikkeling en
plant het juiste personeel op de juiste plaats.
Op locatie ben je verantwoordelijk voor de communicatie met de klant en onderaannemer,
zo nodig woon je een project- en / of bouwvergadering bij. Je lokaliseert en verhelpt
complicaties en je zorgt voor een tijdige afronding met het oog gericht op kosten en
kwaliteit.

Functie-eisen
−
−
−
−
−

HBO werk- en denkniveau (Werktuigbouw, Electro of Mechatronica);
Een aantal jaar relevante werkervaring;
In het bezit van rijbewijs B;
Het beheersen van de Nederlandse en Engelse taal (Duits is nuttig);
Competenties: Technisch inzicht, oplossings- en klantgericht en professioneel.

Wij bieden je
Een goed salaris, provisie regeling, pensioenvoorziening en mogelijkheden voor (interne)
opleidingen en persoonlijke ontwikkeling, werktijden zijn in overleg.
Wij hebben een sterk en ervaren team die originele en klant specifieke oplossingen bedenkt.
Bij ons sta je nooit stil maar denk je mee, ontwikkel en produceer je. Door de platte
organisatie is er een plezierige werksfeer en veel vrijheid voor de ontplooiing van jezelf.

Kom jij ons team versterken?
Stuur je CV t.a.v. Christine naar hrm@hollandshielding.com
Ervaring in onze branche is niet direct nodig. Wij bieden je een interne training zodat je snel
de juiste kennis hebt van onze diensten, producten en markt.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is NIET gewenst.

