Heb jij sterke affiniteit met productontwikkeling binnen de bagger/offshore technologie en wil je een
sturende rol vervullen binnen jong en dynamisch projectteam? Heb je naast een gezond technisch
inzicht een gezonde commerciële inslag en enkele jaren werkervaring? Solliciteer dan als:

Product Manager
Standplaats:

Woerden

Wat ga je doen?
Als Product Manager ben je verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling, ontwerp en fabricage
van de productlijn “bagger-equipment” bij HollandMT. Dagelijks houd jij je bezig met
productontwikkeling, stuurt engineers aan en begeleidt het fabricageproces van de desbetreffende
productlijn. Je hebt regelmatig contact met klanten en fabrikanten, hierbij werk je nauw samen met
het management en de inkoopafdeling om gezamenlijk de beste product-markt combinatie te
realiseren. Naast een sterke technische affiniteit met het product is een goed gevoel voor
verhoudingen en een gezonde commerciële inslag essentieel. Als Product Manager rapporteer je aan
de algemeen directeur.
Wat wordt jou geboden ?
 Een gevarieerde en uitdagende functie, met grote mate van zelfstandigheid.
 Werken in een internationale en dynamische werkomgeving met technisch uitdagende
producten en projecten. HollandMT is een jong bedrijf met een open en informele werksfeer.
 Intern opleidingstraject en loopbaan coaching.
 Goede arbeidsvoorwaarden met o.a. een prestatie afhankelijke bonusregeling.
Wat wordt er van jou verwacht ?
 Afgeronde master-opleiding werktuigbouwkunde aan de TU-Delft. (MSc- afstudeerrichting:
maritieme WTB, bagger of offshore-technologie).
 Heeft ervaring met productontwikkeling en ontwerp van zware staalbouw constructies en
daarbij horende fabricagetechnieken.
 Assertieve speler met een goed gevoel voor details, communicatief sterk.
 Minimaal 5 jaar internationale werkervaring bij een baggerfirma (technische dienst) of
aanverwante OEM omgeving.
 Hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel.
Waar ga je werken?
HollandMT – Werktuigbouwkundige specialisten in de baggerindustrie (WOERDEN)
Holland Marine Technologies (HollandMT) richt zich op ontwerp en levering van installaties,
onderdelen en diensten ten behoeve van de internationale bagger- en offshore industrie.
HollandMT onderscheidt zich in deze markt door gebruik te maken van innovatieve ontwerpen,
kostenefficiënte fabricage in het buitenland en een toegewijd ontwerp- en projectmanagement
team. HollandMT coördineert de ontwerp-, en uitvoerende diensten vanuit haar kantoor in
Woerden. In samenwerking met (inter)-nationale constructie bedrijven worden diverse systemen en
onderdelen gefabriceerd en samengesteld. HollandMT werkt met een ervaren team van projectengineers en projectleiders om optimaal aan de wensen van de bagger- en offshore industrie te
kunnen voldoen. Voor meer informatie, zie onze website: www.HollandMT.com.
Heb je interesse?
Stuur je CV en motivatie naar HollandMT (info@HollandMT.com).
Voor informatie over de functies kan je ook bellen naar telefoonnummer 0348-416075 of een e-mail
sturen.

