
Wij zoeken een enthousiaste 

 

(Junior) Meewerkend projectleider m/v 
 

die niet alleen graag medewerkers projectmatig aanstuurt, maar ook het uitvoerend beheer 

heeft over de projecten en technische kennis binnen en buiten de organisatie. 

 

Taken / Verantwoordelijkheden 

- In groepsverband (laten) verrichten van reken- en tekentechnische en algemene 

engineeringswerkzaamheden. 

- Analyseren van gegevens, offerte-aanvragen, bestekken en technische specificaties. 

- Uitsturen van aanvragen naar leveranciers en doen van bestellingen. 

- Opstellen van calculaties en prijsbepalingen ten behoeve van offertes. 

- Technische aansturing en controle van engineering en levering. 

- Beheren/bewaken van projectbudgetten. 

- Planning en prioriteiten stellen binnen het kader van de afwikkeling van projecten.  

- Coachen en motiveren van de technische medewerkers. 

- Bewaken van de technische kwaliteit van het reken- en tekenwerk. 

- Deelnemen aan diverse overleggen, zowel intern als extern (opdrachtgevers / 

onderaannemers / leveranciers). 

- Mede-onderhouden en -organiseren van contacten met relevante externe instanties, 

toeleveranciers en opdrachtgevers en evalueren met hen. 

- Actief meedenken en streven naar verbeteringen van zowel product als proces en goed 

verwerken van wijzigingen en aanvullingen. 

- (Doen) uitvoeren en handhaven van overeengekomen methoden en procedures. 

- Bijhouden en doorgeven van meer- en minderwerk. 

-  (Doen) verzorgen van projectrapportages. 

- Beheren, opbouwen en in stand houden van technische kennis, expertise, 

vaardigheden en documentatie. 

- Vastleggen, organiseren en documenteren van de interne werkmethoden en 

procedures met betrekking tot: 

         - projectmanagement. 

         - kwaliteitssysteem. 

         - projectafwikkeling. 

         - projectplanning en -administratie. 

         - projectrapportage. 

         - capaciteitsplanning. 

- Initiëren van verbeterings- en vernieuwingsprocessen, ook op commercieel gebied. 

 

Waar moet je aan voldoen? 

- Opleidingsniveau: HBO of universitair, bij voorkeur werktuigbouwkundige of 

staalbouwkundige richting. 

- Gedegen technische kennis van mechanica en staal. 

- Ervaring met diverse teken- en rekenprogramma’s. 

- Goede communicatieve en contactuele eigenschappen. 



- Commercieel tactisch en probleem oplossend. 

- Goede vaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als in 

geschrift. Redelijke vaardigheid in de Duitse taal is een pré. 

- Ongeveer 5 jaar ervaring in een technische of projectorganisatorische functie. 

 

Wat bieden wij? 

D&C ENGINEERING biedt je, behalve interessant werk, ook goede primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, 27 vakantiedagen en 13 ADV-dagen, 

pensioenregeling, collectieve verzekeringen, etc. Onze organisatie is continu in beweging 

waarbij initiatieven tot verdere ontplooiing worden ondersteund.  

Meer informatie over ons is te vinden op www.dcengineering.nl.  

 

Zin in een nieuwe uitdaging bij een bedrijf dat wereldwijd om advies wordt gevraagd? 

Stuur dan een e-mail met CV en motivatie naar: judithdejong@dcengineering.nl.  

 

 

 

http://www.dcengineering.nl/
mailto:judithdejong@dcengineering.nl

