Projectmanager
Fulltime
Wij zijn per direct op zoek naar een Project Manager die zelfstandig (multidisciplinaire)
offshore projecten kan opzetten, plannen en managen!

Wie zijn wij?
Corrosion houdt zich bezig met innovatieve oplossingen voor corrosie- en anti-fouling
systemen in de maritieme en offshore sector. Denk hierbij aan schepen, windmolenparken
en platformen. De platte organisatiestructuur kenmerkt zich door korte communicatielijnen,
een directe stijl van leidinggeven en een hoog ambitieniveau. Een spontaan en dynamisch
team van ca. 50 medewerkers heeft contacten over de hele wereld. Het hoofdkantoor en de
productie zijn gevestigd in Moerkapelle. Met onze vestigingen in China, Vietnam en
Duitsland komt het totale aantal werknemers uit rond de 70. Voor meer informatie, neem een
kijkje op onze website: www.corrosion.nl.
Functieprofiel:
Je stelt zelfstandig projectplannen op, die je intern en met de klant afstemt. Vervolgens zet je
aan de hand van deze plannen alle acties uit die hier uit voortkomen. Je controleert en
bewaakt de voortgang. Indien nodig schakel je tijdig (technische) interne en externe experts
in. Naderhand stel je projectrapportages op en maak je financiële en technische analyses.
Je helpt met jouw innoverende blik bij de ontwikkeling van de toekomstvisie en strategie van
de bedrijfsomgeving. Je houdt de doelstellingen in de gaten en helpt bij het behalen van de
(sub)doelstellingen uit het jaarplan. Bovendien kan jij jouw coördinerende kwaliteiten als
teamspeler inzetten bij het overzicht houden van de planning en uitvoering van
werkzaamheden die moeten gebeuren om het project op tijd en op de juiste wijze tot
uitvoering te brengen.
Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO- of academisch werk- en denkniveau (techniek en/of bedrijfskunde)
Minimaal 2 jaar ervaring als Projectmanager
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift
Gevoel voor strategische overwegingen
Gevoel voor organisatorische verhoudingen
Klantgericht en gevoel voor zakelijke belangen
Accuraat, flexibel, zelfstandig en verantwoordelijk
Analytisch werk- en denkvermogen
Teamspeler
Stressbestendig

Aanbod:
Een afwisselende functie in een dynamische organisatie met een prettige werksfeer. Naast
een goed salaris bieden wij uitstekende arbeidsvoorwaarden. Het betreft een baan met
uitzicht op een vaste aanstelling. In onze no-nonsense organisatie gaan wij op een informele
en collegiale wijze met elkaar om. Voor aanvullende informatie kan je contact opnemen met
de onze HR manager, Marlies van de Burgt via telefoonnummer 079-5931285. Direct
solliciteren op deze functie kan je doen door je CV met motivatie te sturen naar
mvdb@corrosion.nl.

