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Project Engineer - Dordrecht
Introductie
Jij gaat aan kop! Als technische vraagbaak, als coördinator, als coach, als aanspreekpunt
binnen het team van interieur tekenaars. Lees hier meer over deze uitdagende rol voor de
Project Engineer binnen de luxe jacht interieurbouw!

Organisatie
Onze opdrachtgever waar je aan de slag gaat is een uniek, trots en toonaangevend
familiebedrijf gespecialiseerd in het vervaardigen van interieur van luxe jachten. Sinds jaar en
dag werken zij nauw samen met de grote spelers in de luxe jachtenbouw. Gepassioneerde
medewerkers streven continu naar perfectie en kwaliteit en vakmanschap staan dan ook
centraal binnen de organisatie.

Functie
Als Project Engineer ben je namens de opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste
technische vertaling van het tekenwerk naar de productie en uiteindelijke realisatie van het
interieur in het jacht. Voor het jouw toegewezen (deel) project stuur je een team van tekenaars
aan. Je bewaakt de voortgang van het tekenproces op kwaliteit, planning en budget. Je ben de
technische vraagbaak binnen het project en denkt uiteraard mee in oplossingen op
engineeringsvlak.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
Bij de start van een project ga je na een kritische inventarisatie met het projectteam aan
de slag met de planning, budget en de werkverdeling voor jouw team van engineers
Je coacht jouw team in het tekenproces en bent voor hen het aanspreekpunt
Je controleert het tekenwerk en bewaakt de kwaliteit
Uiteraard verlies je hierbij planning en budget niet uit het oog
Je beoordeelt de eventuele technische knelpunten in het tekenwerk en denkt mee in
oplossingen
Je hebt regelmatig overleg met de Projectmanager
Je hebt een sterk coördinerende rol en bent het technisch aanspreekpunt, zowel intern
als extern voor opdrachtgever en leveranciers

Functie-eisen
HBO werk- en denkniveau, bereikt door ervaring en opleiding
Minimaal 5 jaar ervaring met 2D/3D tekenen van luxe interieur
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Kennis van AutoCAD en TopSolid’Wood is een pré
Je hebt affiniteit met luxe jachtbouw en de productie van luxe interieur en meubels
Je hebt technisch inzicht en bent bekend met planning en budget
Je kunt goed organiseren en bent communicatief sterk op verschillende niveaus binnen
de organisatie
Je weet op een coachende wijze mensen te motiveren om het perfecte resultaat te
behalen
Goede beheersing van de Nederlandse- en de Engelse taal is een must

Aanbod
Onze opdrachtgever biedt een uiterst afwisselende en inspirerende werkomgeving. Een
organisatie van naam met tal van ontwikkelingsmogelijkheden in functie en verantwoording. Het
salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend te noemen en afhankelijk van jouw
ervaring en opleiding. Zo krijg je bijvoorbeeld 24 vakantiedagen en 19 ATV dagen.

Inlichtingen
Voor meer informatie neem je contact op met Nathalie Bogerd via telefoonnummer 0182 – 555
151. Ze staat je graag te woord. Vacaturenummer: 9519.

Sollicitatie
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel? Upload je CV en motivatie,
dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.
Qualified People is al 30 jaar actief op het gebied van arbeidsbemiddeling binnen de branches
Maritiem & Offshore, Energie, Olie & Gas, Industriële Dienstverlening en Civiele Techniek.
Onze expertise ligt met name binnen de vakgebieden werktuigbouwkunde, E&I, civiele
techniek, procestechniek, interieurbouw en HR.
Qualified People stelt haar kandidaten centraal! Alle talentvolle kandidaten krijgen bij ons een
zeer persoonlijke benadering en de aandacht die zij verdienen.
Qualified People is een flexibele organisatie en wil, zeker in tijden als deze, het thuiswerken
stimuleren. Het werken vanuit huis moet uiteraard bij de functie passen en zal niet voor iedere
functie mogelijk zijn. Maar wij willen graag met je meedenken en meewerken aan
mogelijkheden en oplossingen.

Solliciteren
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