Junior/Medior Project Engineer
High Tech Kassenbouw
Locatie: 's-Gravenzande, Nederland

Ben jij onze nieuwe Project Engineer die het als passie ziet om de juiste basis te leggen voor succesvolle projecten en wil je je hierin
gaan specialiseren/ontwikkelen? Dan hebben wij een mooie functie voor jou!
BOAL Systems is gespecialiseerd in het ontwikkelen, vervaardigen en verkopen van aluminium dek- en gevelsystemen voor
zowel de glastuinbouw als voor foliekassen. Onze hoogwaardige producten vinden wereldwijd hun toepassing. Samen met onze
zusterbedrijven en partners leveren wij een substantiële bijdrage aan de groeiende wereldwijde voedselbehoefte.

De functie
Onze Project Engineers staan aan de basis van een optimale
klantbeleving en spelen daardoor een sleutelrol bij het succes
van onze organisatie. Als junior Project Engineer krijg je op
termijn de (technische) verantwoordelijkheid voor de uitvoering

• Bij vragen gedurende het installatieproces ben je het
technische aanspreekpunt voor de projectleider.
• Je ondersteunt de afdeling projectleiding en after sales bij het
oplossen van montage-issues op locatie.

van de project engineering. Je werkt samen met je collega’s van

• Je signaleert proactief verbetermogelijkheden in de systemen

de afdeling productinnovatie en productie om tot een optimaal

en processen rondom project engineering voor een optimale

projectresultaat te komen.

klantbeleving. Je komt bij BOAL dan ook volledig tot je recht en
neemt de lead over jouw eigen carrière.

• Je optimaliseert de projectdata en maakt deze technisch
productie gereed en laat deze valideren door een Senior

Profiel

Engineer die je zal begeleiden;

• Klant-, resultaat- en oplossingsgericht werken. Daar wil jij in

• Je maakt lay-out tekeningen, opdrachtorders en/of
materiaallijsten en laat deze door de klant controleren. Na

uitblinken.
• Je hebt een relevante technische opleiding op HBO-niveau,

akkoord zorg je voor het verwerken van de opdrachtorder

bijvoorbeeld Werktuigbouw of Bouwkunde en je hebt al kennis

in het bedrijfsinformatiesysteem voor jouw collega’s van de

opgedaan in Cad-tekenen (AutoCad en SolidWorks).

productie;
• Je verzorgt de technische specificaties benodigd voor de
inkoop van materialen binnen de BOAL Group en externe
partners;
• Je stelt het project databoek met technische details samen
voor de installatie op locatie, zodat de projectleider jouw
project kan overnemen.

• Je hebt een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel en
wil zelfstandig projecten kunnen gaan uitwerken op termijn
• Je hebt een hoog kwaliteitsbewustzijn en werkt zorgvuldig en
gestructureerd.
• Je kunt goed conceptueel denken en hebt een sterk
ontwikkeld analytisch vermogen, inclusief technisch en
cijfermatig inzicht.
Lees verder op de volgende pagina »

www.boalsystems.com

Plek in de organisatie

Ons aanbod

Je rapporteert rechtstreeks aan de Manager Technical Sales.

• Werken bij BOAL Systems is werken bij een innovatief bedrijf

Je werkt samen met je project engineering collega’s, maar je
hebt ook afstemming met de collega’s van productinnovatie,

met oog voor de mens, korte communicatielijnen en een goede
naam en positie in de wereldwijde markt;

projectleiding en productie en met (internationale) klanten.

• BOAL heeft diverse doorgroei-en ontwikkelmogelijkheden

Bedrijfscultuur BOAL Systems

• De salarisindicatie is tussen € 2500 - en € 3500, afhankelijk van

binnen zowel BOAL Systems als binnen de BOAL Group;
Bij BOAL Systems werken we Samen en met Passie aan een
Optimale klantbeleving en dat doen we op een Respectvolle en
Ter zake kundige manier. Deze ‘sportieve’ kernwaarden (zie ook:

kennis en ervaring;
• De CAO Metaal en techniek is van toepassing, wat betekent dat
je 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen hebt op jaarbasis;

https://youtu.be/Lr07U0TfeKM) zal je terugzien in hoe men met

• Een uitstekende pensioenregeling;

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

• Een collectieve zorgverzekering, WIA verzekering en

bedrijfsborrels, -uitjes e.d. Daarnaast kom je natuurlijk straks te
werken in een recent fors uitgebreide en vernieuwde productie-

ongevallenverzekering;
• Reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer.

en kantoorfaciliteit.
Sollicatieprocedure
Is deze vacature op jouw lijf geschreven? Wacht dan niet langer
en stuur ons jouw CV en motivatie naar careers@boalgroup.com.
Vragen? Neem contact op met Janina van Offeren, HR Manager,
0683654499.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

www.boalsystems.com

