Met een team van 90 professionals bouwt familiebedrijf Logisticon Water Treatment al 30 jaar
kwalitatief hoogstaande en innovatieve waterzuiveringsinstallaties in Groot-Ammers. Sociale
betrokkenheid en een prettige werkomgeving staan bij Logisticon hoog in het vaandel. Er worden
dan ook regelmatig leuke activiteiten georganiseerd voor en door het personeel. Dit resulteert in
een hecht team met trotse medewerkers en fijne collega’s. Kom jij ons team versterken?
Wij zijn op zoek naar een:

Projectleider/procestechnoloog
Wat je gaat doen
In deze zelfstandige rol ben jij verantwoordelijk voor alle organisatorische, relationele, budget
gerelateerde en (werktuigbouw) technische activiteiten van de bouw van onze installaties.
Hiernaast stel je de offertes op voor het meer-/minderwerk en ben jij het aanspreekpunt voor
klanten, leveranciers en derden. Je werkt vanuit ons kantoor in Groot-Ammers binnen een divers
team van zeer ervaren tot junior projectleiders en procestechnologen en bent verantwoordelijk voor
de kwaliteit die het projectteam levert tijdens de uitvoering van de projecten.
Wat wij vragen
Je hebt een afgeronde HTS opleiding (WTB of Chemische Technologie), het liefste aangevuld met
kennis en ervaring op het gebied van waterzuiveringstechniek (bijv. als procestechnoloog). Je hebt
in een leidinggevende rol ervaring opgedaan en hebt een goed ontwikkeld
verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast ben je oplossings- en klantgericht. Je beschikt
overstekende communicatieve vaardigheden in zowel de Nederlandse als Engelse taal,
beheersing van de Duitse taal is een pré.
Wat wij bieden
Je maakt deel uit van een kwaliteitsbewust team binnen een solide groeiend, innovatief
familiebedrijf. Je zal komen te werken met leuke collega’s die met elkaar iets willen presteren. We
bieden een veelzijdige functie voor 40 uur per week, een informele werksfeer en goede primaire en
secondaire arbeidsvoorwaarden, uiteraard op basis van kennis en ervaring.
Word jij onze nieuwe collega?
Stuur dan jouw reactie met CV naar pz@logisticon.com. Voor vragen kan je terecht bij de Mirjam
van den Heuvel op 0184-608260.
N.B. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

