Door de sterke groei van het bedrijf en om onze klanten enthousiast en
tevreden te houden over onze hoogwaardige machines en service, willen we
graag ons team verder uitbreiden met een Operationeel- / Projectmanager.

Doseer- en
& verpakkingsmachines
Doseerverpakkingsmachines

Operationeel-/Projectmanager
Het Packhuys is leverancier van

Wat houdt de rol in?

kwalitatief hoogwaardige doseer-

In deze rol rapporteer je aan de eigenaar en geef je leiding aan een divers team

en verpakkingsmachines. Onze

van 7 medewerkers bestaande uit binnendienst (inkoop/verkoop) en servicemonteurs.

klanten bevinden zich in de Benelux

De lijnen zijn kort en je hebt veel invloed om de bedrijfsvoering verder vorm te geven

en zijn met name actief in de AGF

en te optimaliseren. De taken en verantwoordelijkheden die behoren tot de functie zijn

branche en voedselverwerkende

onder meer de volgende:

industrie. Het Packhuys is gevestigd
in Halsteren en bestaat uit een
team van gedreven en enthousiaste
medewerkers. De bedrijfscultuur
kenmerkt zich door zijn open en

• Je hebt de dagelijkse leiding over de afdeling binnendienst (inkoop/verkoop) en het
technisch team;
• Je bent verantwoordelijk voor het proces vanaf order tot en met de tijdige en
succesvolle installatie van de machines, maar ook de aftersales ervan;

informele karakter. Een kwalitatief

• Je hebt een adviesrol bij complexere verkooptrajecten;

mooi product én een topservice

• Je begeleidt lopende projecten bij de klanten en onze leveranciers en staat in nauw

leveren naar de klant, staan centraal
binnen ons bedrijf.

contact met hen;
•Je bezoekt en onderhoudt warme contacten met leveranciers en klanten;
•Je optimaliseert de bedrijfsprocessen en met je team waarborg je de hoge

Meer weten? Kijk op www.hetpackhuys.com.

kwaliteitsstandaarden;
• Je begeleidt de opstart van een eigen constructie afdeling (draaien, frezen, lassen)
binnen Het Packhuys.
Wat breng je mee?

Enthousiast over deze vacature?
We ontvangen graag jouw CV,
voorzien van een korte motivatie
en salarisindicatie via:
info@duyndamhrc.nl.

• Je beschikt over een H.B.O. werk- en denkniveau en hebt een opleiding in de
richting van Werktuigbouw, Elektro of Mechatronica;
• Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de verpakkingsindustrie in
een soortgelijke leidinggevende functie;
• Je bent oplossingsgericht, vindingrijk en stressbestendig;
• Je bent communicatief sterk en schakelt gemakkelijk tussen diverse niveaus

Heb je nog vragen over de vacature,

in een organisatie;

neem dan contact op met:

• Je schakelt snel en kunt meerdere ballen tegelijk in de lucht houden;

Caspar Duyndam, 06-12336694

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pre;

info@duyndamhrc.nl

• Kennis van Inventor (3D-cad software) is een pre;
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. Ook is 4–6 x per jaar reizen naar het buitenland
geen probleem voor jou;
• Je bent fulltime inzetbaar.
Wat krijg je ervoor terug?
• Een hecht team van medewerkers die veel waarde hechten aan de goede,

Het Packhuys BV

informele werksfeer;

Vang 19

• Een interessante en afwisselende rol binnen een groeiend bedrijf;

4661 TX Halsteren

• Een prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 25 vakantiedagen,

Nederland

13 ATV-dagen en pensioenopbouw.
• Een leaseauto, laptop en telefoon maken eveneens onderdeel uit van deze functie.

