TALENTEER, HRM & Recruitment Consultancy

Onze klant gevestigd in de regio Breda, is een systeemintegrator en leverancier van elektrische
aandrijfsystemen en componenten voor de offshore/scheepvaart, kranen (containerkranen,
grijperkranen) en industrie.
Het leveringspakket bevat o.a. regelbare aandrijvingen voor boegschroeven en hoofdvoortstuwing
van schepen, elektrische lieraandrijvingen, elektromotoren voor kraanaandrijvingen en
scheepstoepassingen, ballastweerstanden, frequentieregelaars, tachodynamo’s, motorstarters.
In projecten verzorgen zij de services de engineering, begeleiden de kastenbouw, en stellen de
installatie in bedrijf. Het is een klein bedrijf met een klantgerichte en flexibele instelling.
Voor deze klant zoeken wij op korte termijn een

Projectmanager E regio Breda (fulltime) M/V
Functie- eisen;
 Is een relatiebeheerder en derhalve in staat om goed te formuleren en te communiceren in
woord en geschrift in de Nederlandse, Engelse en liefst ook Duitse taal.
 Heeft kennis van de elektrische aandrijftechniek (AC-motoren, frequentieregelaars, PLC)
opleiding bijv. Mbo-energietechniek, liefst HBO niveau
 Kan zelfstandig werken
 Kan goed prioriteiten stellen
 Beheerst de computer (Office) voor tekstverwerking, calculatie, E-mail. Autocad electrical of
Eplan is een pré.
 Is in het bezit van een rijbewijs
 Woont in de omgeving van Breda
 Heeft enige jaren relevante werkervaring
Taken;
Beheert relatie met toeleveranciers
 Onderhoudt kennis van bestaande en nieuwe producten
 Stuurt aan en volgt op (kwaliteit, levertijden)
 Stelt (technische) specificaties op
Beheert relatie met klanten
 Is eerste aanspreekpunt bij projecten
 Zoekt samen met klant en toeleveranciers naar oplossingen
 Maakt zelfstandig calculaties en offertes voor nieuwe projecten
 Begeleidt project van offerte tot en met inbedrijfstelling
 Verzorgt offertes voor componenten en systemen
 Beantwoordt technische vragen van klanten, lost problemen op
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Beheert projecten
 Techniek
 Voortgangsbewaking, planning
 Financieel beheer
 Interfacing beheer
 Kwaliteit
 Documentenbeheer
 Transport
 After sales

Sollicitaties bestaande uit CV en motivatie kunt u via LinkedIn of via email richten aan TALENTEER ,
HRM & Recruitment Consultancy, ter attentie van;
Erik Pelkmans, Consultant HRM & Recruitment.
Email: epelkmans@talenteer.nl
Telefoon: 06 53587563
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