Wil je graag deel uitmaken van een jong en dynamisch project-team in de zware machinebouw
binnen de bagger- en offshore industrie? Heb je naast een gezond technisch inzicht goede
commerciële vaardigheden en een enkele jaren werkervaring? Solliciteer dan als:

Technisch commercieel medewerker (M/V)
Standplaats:

Woerden

Wat ga je doen?
Als technisch commercieel medewerker sla je een brug tussen engineering, fabricage en project
management. Als lid van het projectteam ben je dagelijks bezig met het inkopen van technische
onderdelen en producten, organiseren van transporten en het plannen van project activiteiten. Je
beoordeelt technische specificaties, bewaakt de kwaliteit van leveranties en coördineert logistieke
processen. Kortom je bent handig met een commerciële inslag, je kan dit goed onder woorden
brengen en dienstverlening staat hoog in het vaandel.
Wat wordt jou geboden ?
 Goede arbeidsvoorwaarden met o.a. een prestatie afhankelijke bonusregeling
 Uitdagende en zelfstandige functie met ruimte voor eigen invulling en creativiteit
 Een internationale en dynamische werkomgeving met technisch uitdagende producten en
projecten in een jong bedrijf met een open en informele werksfeer
 Brede ontwikkelingsmogelijkheden in de bagger- en offshore-industrie
 Intern opleidingstraject
 Laptop en telefoon van de zaak
 Mogelijkheid tot reizen
Wat wordt er van jou verwacht ?
 MBO+ werk- en denkniveau met een technisch achtergrond
 Enkele jaren werkervaring
 Ondernemend en service-gerichte instelling, geen 9-to 5 mentaliteit
 Communicatief vaardig in het Nederlands en Engels
 Hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel
 Proactief meedenken en aandragen van verbeteringen in de organisatie
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.

