Vereijken is dé toonaangevende partner op het gebied van stalinrichting voor de varkenshouderij. In de
afgelopen 30 jaar hebben wij brede kennis en ervaring opgedaan als leverancier van huisvesting voor de
varkenshouderij. Vereijken specialiseert zich vooral op de kraamfase en biedt verschillende kraamsystemen aan
die echt werken. We willen daar de allerbeste in zijn! Daarom zetten wij sterk in op bewezen concepten en
versterken dit door continue te innoveren. Vereijken heeft ook als werkgever veel te bieden!

Ben jij opzoek naar een uitdaging bij een jong en dynamisch bedrijf dat in een sterke groeifase zit?
Kom dan bij ons werken want wij zijn opzoek naar een:

Projectleider stalinrichting M/V
Functieomschrijving:
De projectleider werkt nauw samen met de verkoop, samen zijn jullie verantwoordelijk om onze klanten de
afgesproken stalinrichting te leveren, in 1 keer goed én op tijd! Je bereid samen met de verkoper offertes voor;
wanneer de offerte opdracht wordt, ben jij degene die de opdracht uitwerkt, het product laat produceren en
uitlevert aan de klant. Je bent het aanspreekpunt voor de klant in deze fase en zorgt dat de klant goed op de
hoogte is van de planning. De taken bestaan daarom vooral uit:







Planning opzetten en bijhouden van projecten
Contact houden met klanten m.b.t. planning en uitwerking
Uitwerken van te produceren artikelen in Solid Works
Bijhouden projecten in Exact Online
Bestellen materialen
Aansturen van montage

De projectleider zal al in een vroeg stadium bij een potentieel project betrokken worden en daarmee samen
met het team verkoop:



Calculaties aanleveren voor offertes
Projecten/bouwvergaderingen bezoeken

Functie eisen:
Omdat er verschillende projecten met eigen planning door elkaar lopen, zoeken wij een kandidaat die zowel
helpt met de uitwerking van projecten als ook overzicht houdt over de planning. Eisen zijn:





MBO/HBO werk- en denkniveau
Goede kennis van Solid Works
Bij voorkeur kennis van Exact Online
Goede kennis van MS Excel






Bekend met projectplanning en hiernaar werken
Engels en Duits spreken en schrijven.
Bij voorkeur bekend met varkenshouderij, inrichting of bouw.
Standplaats Beek en Donk

Competenties:
Als belangrijkste: U bent een teamspeler en hebt er zin in samen met ons het bedrijf verder door laten groeien.





U houdt van gestructureerd werken en zorgt dat de punten op de i gezet worden
U ziet het als een uitdaging om projecten op tijd gereed te hebben en tot tevredenheid van de klant af
te ronden.
U bent creatief in het bedenken van oplossingen
U bent flexibel naar de organisatie toe

Vereijken Hooijer BV biedt:






Een ondernemende omgeving
Veel ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid
Een marktconform salaris
Secundaire voorwaarden conform de CAO Metaalunie
Ontwikkeling binnen uw functie

Als deze functie u aanspreekt, stuurt u dan uw sollicitatie en CV naar:
Vereijken Hooijer BV
t.a.v. Bart Hooijer
Everbest 4c
5741 PM Beek en Donk
U kunt altijd bellen voor meer informatie met Bart Hooijer: +31 6 11 64 75 53

