Vacature PROJECTLEIDER COMPOSIET
Fulltime (32 tot 40 uur per week) - Werkendam (Gorinchem)
Jouw uitdaging als (Junior / Medior) Projectleider Composiet
In deze baan ben jij verantwoordelijk voor het gehele project nadat de
klant akkoord is met de oﬀerte. Van schets t/m eindproduct!
Het betre werkvoorbereiding én projecten leiden.
Enkele voorbeelden van jouw taken en verantwoordelijkheden:
• Kennismaking
• Ontwerpen
• Inkoop

en contact houden met de klant

(2D in Autocad, 3D in Inventor / Solidworks)

(o.a. mallen)

• Produc.eplanning
• Leiding

geven aan jouw collega’s in de produc.e voor jouw projecten
en de montage op loca.e

• Kostenbeheersing

projecten

Met trots verwijzen we je naar onze website toe om een beter beeld
te krijgen van onze projecten.
Aangeboden
• Het

leuke aan jouw baan is dat je een enorme afwisseling aan type
projecten gaat krijgen die je met veel vrijheid tot concrete resultaten mag leiden. Jij hebt de regie en het werk dat je aﬂevert is
tastbaar. Uiteraard heb je veel contact met jouw klanten.

• Jouw

klanten variëren van grote bedrijven (Shell, E eling, Dow
chemicals), aannemers, scheepswerven, machinefabrieken, tot
crea.eve kunstenaars die de meest crea.eve projecten
aanleveren.

• Je

komt te werken op ons kantoor met 9 collega’s (waarvan 4
werkvoorbereiders).

• We

lopen voorop in de innova.e doordat er digitale vormgevingstechnieken worden toegevoegd aan de produc.ecapaciteit.
De grootste 3D printer van Europe is geïnstalleerd en een frees
robot volgt later in 2020.

• We

hebben over het algemeen lange dienstverbanden en daardoor is er veel vakkennis aanwezig. 50 jaar composiet ervaring!

• Prak.sch:

een volledig premievrij pensioen,31 vrije dagen en
en winstuitkering
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Vacature PROJECTLEIDER COMPOSIET
Fulltime (32 tot 40 uur per week) - Werkendam (Gorinchem)
Inwerktraject
We gaan jou uiteraard helpen om snel succesvol te worden middels een
inwerktraject op maat. Je gaat o.a. meekijken in de produc.e om een beter
beeld te krijgen bij onze projecten en producten.
De ideale (Junior) Projectleider Composiet
Je hebt relevante ervaring (+ opleiding mbo + of hbo) als bijvoorbeeld
werkvoorbereider of projectleider in een maakbedrijf en bent op zoek naar de
2e stap in jouw carrière. Hierdoor heb je al ervaring met het (func.oneel) aansturen van collega’s en je bent communica.ef vaardig en kunt zelfstandig en
structureel werken.
Over Poly Products; Maatwerk in composieten
Poly Products is al 50 jaar specialist in het ontwikkelen en produceren van
vezel versterkte producten en construc.es voor segmenten als industrie,
mari.em, transport, kunst, design, architectonische objecten, recrea.e en
wellness. Ons team (30 medewerkers) hee de kennis en ervaring in huis om
klanten deskundig te adviseren en ze begeleiden projectenvan produc.dee
tot concrete oplossing. Poly Products hee sinds november 2019 de
grootste 3D printer ter wereld die vezel versterkte thermoplasten
(composieten) kan verwerken. Poly Products BV is onderdeel van de Starline Group.
Poly Products online; www.polyproducts.nl, www.groot3dprinten.nl,
www.detos.nl
Vorig jaar hebben wij in kaart gebracht waarom mensen bij ons werken.
Hierbij 2 citaten:
‘Dat we mooie en verschillende producten en projecten maken door het
hele land die je kunt laten zien aan anderen, voor grote en kleine klanten.’
‘Mijn eigen bijdrage die ik aan het geheel kan leveren’.
Solliciteren als Projectleider Composiet
1. Stuur je cv (mo.va.e niet verplicht) naar MaEhijs van der Pol van
MVP Solu.ons,
Of CV Uploaden: hEp://solliciteren.mvpsolu.ons.nl/w/4?vacancy=Poly
Of Mailen: vacature@MVPsolu.ons.nl
Of WhatsApp: 06-2417 2790 (Appen zonder nr. toe te voegen: hEps://
bit.ly/2NlUh9P)
2. Reac.e binnen 2 werkdagen
3. Op gesprek bij Poly Products
4. Op contract bij Poly Products
2 van 2

2 van 2

