Project Engineer (werkvoorbereider)
Locatie: 's-Gravenzande, Nederland

Gezocht: een kwaliteitsgedreven engineer die het als zijn passie ziet om de juiste basis te leggen voor succesvolle projecten en een
zo efficiënt en effectief mogelijk productieproces.
Nederland en met name de regio Westland is de bakermat voor het geconditioneerd telen in de tuinbouwsector. BOAL Systems
bekleedt een prominente positie binnen de keten van kassenbouwers en toeleveranciers. We hebben ons gespecialiseerd in het
ontwikkelen, vervaardigen en verkopen van aluminium dek- en gevelsystemen voor zowel de glastuinbouw als voor foliekassen.
Onze hoogwaardige producten vinden op meerdere continenten hun toepassing en leveren zo een niet te verwaarlozen bijdrage aan
de voorziening in de groeiende wereldwijde voedselbehoefte.
BOAL Systems is een sterk presterende organisatie in een zeer aantrekkelijke groeimarkt en investeert momenteel nadrukkelijk in
de groei en ontwikkeling van het bedrijf. Zo gaat men bijvoorbeeld de productielocatie het komend jaar significant uitbouwen en
vernieuwen en is men nadrukkelijk aan het bouwen aan een toekomstbestendige organisatie met de juiste kennis op de juiste plek.
Onze Project Engineers staan aan de basis van een succesvolle productie en levering ten behoeve van een optimale klantbeleving
en spelen daardoor een sleutelrol bij het succes van onze organisatie.

De functie
Als Project Engineer (werkvoorbereider) neem je in de basis de

acties. Je laat lay-out tekeningen, opdrachtorders en/

(technische) verantwoordelijkheid voor het gehele proces tot

of materiaallijsten door de klant controleren (waar nodig

en met de bouw van het systeem in samenwerking met de rest

met persoonlijke toelichting), aangevuld met toetsing door

van het werkvoorbereidersteam en met de andere relevante

collega’s. Na validatie zorg je voor het uploaden van de

afdelingen binnen de organisatie (Sales, Productinnovatie,

opdrachtorder in het bedrijfsinformatiesysteem t.b.v. de

Productie). Je verwerkt de informatie aangeleverd door de

vertaling naar een productieorder. Waar nodig en gewenst

klant en Sales tot een lay-out tekening (netto klanten) en/

geef je een toelichting op de productieorder aan de collega’s

of een opdrachtorder (bruto klanten) en controleert deze

van productie. Je controleert (a.d.h.v. de opdrachtorder) het

informatie op de compleetheid en passendheid van het

door het bedrijfsinformatiesysteem gecreëerde bouwboek

systeem. Waar nodig neem je contact op met de klant

vanuit het perspectief van de bouwer (kan de bouwer o.b.v.

en/of Sales voor aanvullende (detail)informatie. Indien

de handleidingen het systeem goed en gemakkelijk in elkaar

noodzakelijke informatie niet geleverd wordt, adresseer je dit

zetten?).

bij je leidinggevende om zo te kunnen komen tot passende
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Indien het bouwboek van onvoldoende kwaliteit is draag

Ook onder druk en bij een veelheid aan verschillende projecten

je zorg voor het genereren van aanvullende tekeningen en/

weet je goed voor jezelf de juiste prioriteiten te stellen.

of doe je verzoek aan de Productinnovatie collega’s om het
bouwboek aan te passen. Ook draag je als Project Engineer

Plek in de organisatie

zorg voor het eerste lijn trouble shooten richting de klant (via

Ten behoeve van een optimale synergie bestaat de afdeling

mail en/of telefoon) bij problemen/vragen bij de montage,

Engineering zowel uit Product Innovation Engineers als Project

niet zijnde kwaliteitsissues (bijvoorbeeld een klant die

Engineers (werkvoorbereiders). Het totale team bestaat uit

niet weet hoe precies te monteren). Je voedt waar nodig je

ongeveer twintig engineers. Je rapporteert rechtstreeks aan de

collega’s engineers mochten zij terplekke aan de slag moeten

Director Engineering. Naast met de eigen collega’s zal je ook

gaan met het oplossen van kwaliteit- en/of montage-issues.

regelmatig contact hebben met de collega’s van Productie en

Indien van toepassing verzorg je de technische specificaties

Sales en ook direct met de klant.

(inclusief invoering in het ERP-systeem) benodigd voor inkoop
derden (bij netto klanten). Tenslotte signaleer je proactief

Bedrijfscultuur BOAL Systems

verbetermogelijkheden in de systemen en processen rondom

Bij BOAL Systems werken we Samen en met Passie aan een

werkvoorbereiding en lever je een actieve bijdrage aan het

Optimale klantbeleving en dat doen we op een Respectvolle en

doorvoeren van de gewenste verbeteringen.

Ter zake kundige manier. Deze ‘sportieve’ kernwaarden (zie ook:
https://youtu.be/Lr07U0TfeKM) zal je terugzien in hoe men met

Profiel

elkaar omgaat en wil gaan; tijdens het werk, maar ook tijdens

Om de functie op een goede en succesvolle manier te kunnen

bedrijfsborrels, -uitjes e.d.

uitvoeren dien je te beschikken over het volgende profiel:
• Je hebt een relevante technische opleiding op hbo-niveau,

Ons aanbod

bijv. Werktuigbouw of Bouwkunde en je hebt ruime kennis en

Werken bij BOAL Systems is werken bij een financieel gezond

ervaring in AutoCad-tekenen (AutoCad 2D en Inventor 3D).

bedrijf met oog voor de mens, korte (communicatie)lijnen en

• Het is je passie om er voor zorg te dragen dat de klantvraag

een goede naam en positie in de wereldwijde markt. Zowel

perfect (zowel qua kwaliteit als tijdigheid) vertaald wordt naar

onze sector als organisatie laten de laatste en komende

de juiste instructies voor productie, inkoop e.d. Je bent je er

jaren een sterke groei en ontwikkeling zien, waardoor er

continu van bewust dat je als Project Engineer aan de basis

ook ruimte is voor jouw eigen persoonlijke en professionele

staat van een succesvolle productie en levering ten behoeve

ontwikkeling. Die ontwikkeling ondersteunen we dan ook

van een optimale klantbeleving. Je wordt gedreven door het zijn

graag. Onze arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en met 25

of worden van een specialist binnen de kassenbouwsector.

vakantiedagen en 13 ADV dagen heb je de mogelijkheid om een

• Je hebt een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel en

goede balans tussen werk en privé te vinden.

kijkt over de grenzen van je eigen afdeling heen.

Daarnaast zijn wij recent gestart met de significante uitbreiding

• Je hebt een hoog kwaliteitsbewustzijn, werkt zorgvuldig en

van onze productiefaciliteit. Dit biedt zowel ruimte voor

gestructureerd en borgt een goede controle van je eigen

betere productie- en logistieke processen als voor betere

werkzaamheden en dat van je collega’s. Je kunt goed concept-

arbeidsomstandigheden en een prettigere werkomgeving.

ueel denken en hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen,
inclusief technisch en cijfermatig inzicht.

Solliciteren of meer informatie?

• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband uitstekend

Denk jij dat je het in je hebt om deze functie met succes in te

werken. Je bent assertief en hebt een hoge mate van verbeter-

vullen, dan zien we graag jouw CV en motivatie tegemoet. Je

gerichtheid. Je neemt eenvoudig initiatief om verbeteringen

kunt deze mailen naar onze Group HR Director Jolanda van der

in onze werkvoorbereidingsprocessen te identificeren en te

Stel (0174-527241 | j.vanderstel@boalgroup.com). Ook bij vragen

implementeren. Daarnaast ben je leergierig en continu bezig

over deze functie kun je in eerste instantie bij haar terecht.

om jezelf verder te ontwikkelen.
• Je bent goed in het organiseren en plannen van je eigen

Bij het werven van personeel werken wij reeds samen met

werkzaamheden en hebt reeds de nodige kennis en ervaring

diverse voorkeursleveranciers. Acquisitie n.a.v. deze vacature

opgedaan op het gebied van projectmatig werken.

wordt dan ook niet op prijs gesteld.
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