VACATURE

PROJECTLEIDER
Ben jij op zoek naar een baan met vrijheid, verantwoordelijkheid en dynamiek door verschillende projecten? Wil je graag
werken in een bijzonder maakproces van hoogwaardige composiet producten en voel jij je thuis in een team waar we efficiënt
(samen) werken en we betrokken zijn en altijd elkaar verder helpen. Wij zijn Poly Products uit Werkendam en maken graag
kennis met jou! Interesse? Reageer dan op deze baan!

WAAROM DEZE BAAN?
Wij werken met composiet en daar realiseren we de mooiste projecten mee. De ene keer is dat een jacuzzi voor op een jacht
en de andere een kunstwerk aan de kust in België. Dit soort projecten maken jouw baan speciaal en zorgen voor de uitdaging.
Maar ook van het gepuzzel om van werktekening het eindproduct te realiseren, word je enthousiast. Gelukkig doe je dit niet
alleen maar met een team techneuten met een bak vol vakkennis.
Jij staat tussen de klanten en de productie en neemt de leiding van het project. Dit betekent van het ontwerp tot eindproduct
en alles wat daartussen zit. Het offerte traject is al geregeld door sales, waardoor onze afdeling het oppakt vanaf de
handtekening.
Onze collega’s werken ook bij ons omdat ze vrijheid, zelfstandigheid en vertrouwen belangrijk vinden. In deze functie betekent
dat veel eigen inbreng, sparren met collega’s, gewoon jezelf zijn en door samen te werken haal je de beste resultaten.

HOE ZIET JOUW DAG ERUIT?
•

Jij hebt contacten met de klanten en leveranciers, met de klanten spreek je de opdracht door en met de leveranciers
regel je de inkoop van bijvoorbeeld mallen.

•

Jij werkt veel met het programma Inventor, waardoor ervaring in dit systeem handig is maar een achtergrond met
Solidworks of een ander 3D CAD-programma is ook prima.

•

Je hebt veel contact met jouw collega’s van productie en werkt samen. Jij maakt de werkbeschrijvingen, houdt de
kosten in de gaten en coördineert, waardoor jullie team de juiste keuzes maakt voor het inkopen, bestellen en
plannen. Dat maakt je werk ook leuk, met z’n allen in actie voor een tevreden klant.

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN?
•

Veel vrijheid in aanpak en werkzaamheden en ook in hoe we met elkaar omgaan, er is vertrouwen onderling en we
werken graag met elkaar samen.

•

We werken met een mooi product waar de mooiste dingen van worden gemaakt. Grote en kleine projecten wisselen
elkaar af en je bent overal bij betrokken.

•

Je werkt met een team waar heel veel technische kennis is, handige collega’s! Dat is fijn, want zo kun je samen
sparren hoe je de tekening van de klant om kunt zetten naar de mooiste producten.

•

Jouw klanten variëren van grote bedrijven en organisaties (Maasvlakte,Olie, Terminal, Waterschappen, Centre Parcs),
aannemers, scheepswerven, machinefabrieken, tot creatieve kunstenaars.

•

We lopen voorop in de innovatie doordat er digitale vormgevingstechnieken worden toegevoegd aan de
productiecapaciteit.

•

Bij ons is een van de grootste 3D printers van Europe geïnstalleerd.

•

Een volledig premievrij pensioen, 31 vrije dagen en een winstuitkering

•

Contract met na een jaar bij wederzijds welbevinden een vast dienstverband

JOUW PROFIEL?
Jij hebt een achtergrond in de maakindustrie of een opleiding gevolgd als WTB’er of industrieel ontwerper, waardoor je een
productieproces snapt.
Onze collega’s hebben een brede achtergrond maar vooral ervaring op het snijvlak van Engineering, Maakindustrie,
Werkvoorbereiding industrie en als Projectleider of Engineer.

HET TEAM
Wij werken met 7 collega’s waarvan 3 projectleiders op kantoor. In de productie werken we ook nog met een team van 20
personen? We zijn een gedreven club mensen waar samenwerken, een fijne sfeer en een tandje erbij als het nodig is centraal
staat.
Onze collega’s werken ook bij ons omdat ze vrijheid, zelfstandigheid en vertrouwen belangrijk vinden. In deze functie betekent
dat veel eigen inbreng, sparren met collega’s, gewoon jezelf zijn en door samen te werken haal je de beste resultaten.

OVER ONS
•

Vakmanschap & Kwaliteit; Met 52 jaar ervaring zijn wij meesters in het maken van maatwerk composiet. Deze
professionele kennis blijven wij verdiepen en verbreden.

•

Innovatief & Nieuwsgierig; Denken, durven en doen buiten de gebaande paden. Met de XXL 3D print technologie
kijken we verder dan enkel de huidige composiet productie. Parallel aan de huidige bedrijfsactiviteiten ontwikkelt Poly
Products een heel nieuw marktsegment en productietechniek.

•

Veiligheid; We werken volgens alle geldende wet- en regelgeving en tonen dat aan klanten, overheid instanties en
elkaar. Er heerst een open cultuur en geven feedback op mogelijke verbeteringen.

•

Loyaal en betrokken; We zetten in op duurzame langlopende relaties met medewerkers, klanten en leveranciers. We
beloven wat we na kunnen komen en doen wat we zeggen.

•

Enthousiast en persoonlijk; We werken samen, helpen elkaar en vergeten daarbij niet om onderling plezier te maken.
Enthousiast worden we van de producten die we maken en de onderlinge samenwerking.

SOLLICITEREN
Herken jij jezelf in dit profiel? Dan is jouw sollicitatie in een paar minuten geregeld. Druk op de solliciatatiebutton en laat je cv
achter.
Je krijgt binnen 48 uur een reactie van onze recruiter Sandra Bruurmijn. In een telefoongesprek nemen we de vacature samen
nog eens door en plannen een afspraak. Een kennismaking met het team zorgt ervoor dat jij je nog beter kunt oriënteren op
de baan en op jouw team. Als het van beide kanten klikt krijg je van ons een aanbieding. Welkom bij PolyProducts!
Heb je vragen? Bel of app dan naar Sandra Bruurmijn, 06 40895134.

