Projectleider Wtb
Wij willen ons team versterken en zijn op zoek naar een all-round projectleider met
eindverantwoordelijkheid voor het succesvol verkopen en leiden van technische projecten.
Wie wordt jouw werkgever?:
WTH is een kunststof- en metaal verwerkend bedrijf. Binnen een team van ongeveer 20
‘Maatmakers’ werken we samen in een informele sfeer en met korte lijnen. Gedurende 20 jaar
leveren we met succes aan verschillende branches een grote verscheidenheid aan producten.
Kenmerkend voor WTH is dat we onze klanten passende en doordachte oplossing aandragen
voor hun specifieke technische probleem of product. De meeste producten zijn maatwerk.
Ons motto is dan ook: Get Ideas in Shape! Op deze manier heeft WTH, een trouwe en zeer
gevarieerde klantenkring opgebouwd.
Wat ga je doen?
- Onderhouden van het relatienetwerk met een deel van de zakelijke klanten en partners
- Uitbreiden van het netwerk van WTH
- Signaleren van kansen bij bestaande en toekomstige klanten
- Maken van offertes, calculaties, planningen en tekeningen
- Begeleiden van projecten in de werkplaats en tijdens montage
Naar welke eigenschappen zijn we op zoek?
- MBO+/HBO opleiding werktuigbouwkunde
- Ervaring als projectleider of gelijkwaardige functie
- Hands-on mentaliteit
- Breed georiënteerd in de techniek
- Besluitvaardige en daadkrachtige instelling
- Enthousiast, initiatiefrijk en gevoel voor humor
- Commercieel en resultaatgericht kunnen werken
- Teamplayer die kan samenwerken/communiceren op alle niveau’s
- Stressbestending
- Ervaring met Autocad/Inventor is een pré
Wat bieden we je?
- Interessante, gevarieerde werkzaamheden met een grote mate van zelfstandigheid
- Ruimte voor eigen initiatief en ontplooiing
- Een prettige, informele werksfeer
- Een full time job met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Geïnteresseerd?
Mail dan uw sollicitatiebrief met CV voor 14 november 2021 aan:
WTH
T.a.v. Erwin Driessen (Directeur)
Nusterweg 69
6136 KT SITTARD
Email: e.driessen@wthsittard.nl
Tel: 046-4572555
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

