Gedreven technisch project manager – DEUTZ Benelux/DEUTZ Netherlands B.V.
Over ons:
DEUTZ Netherlands B.V. is onderdeel van DEUTZ Benelux, de eigen verkoop- en service
organisatie in de Benelux van DEUTZ AG in Keulen. DEUTZ Netherlands B.V. heeft als
dochteronderneming van DEUTZ een krachtig portfolio in huis. DEUTZ is de oudste en grootste
onafhankelijke motoren fabrikant ter wereld en heeft een goede, wereldwijde reputatie in de
markt. DEUTZ staat ook voorop bij de ontwikkeling van moderne aandrijfsystemen. Het succes
van DEUTZ Netherlands is gebaseerd op méér dan het leveren van dieselmotoren, gasmotoren
en elektrische aandrijfsystemen: een deskundig advies, een professionele begeleiding en een
meer dan uitstekende service. Daar staan we met onze 25 collega’s voor. Ten dienste van onze
uitgebreide en steeds verder groeiende klantenkring.
Wie zoeken wij:
EEN GEDREVEN TECHNISCH PROJECT MANAGER
Ben jij een gedreven technisch project manager met minimaal enige jaren ervaring in het
managen van langdurige complexe projecten dan zijn wij op zoek naar jou. Je gaat binnen onze
organisatie het projectmanagement op je nemen van complexe projecten rondom levering van
motoren, onderdelen en service in binnen- en buitenland. Je werkt binnen het commerciële
binnendienst team van DEUTZ Netherlands en hebt veel interactie met collega’s op de diverse
afdelingen, onze toeleveranciers en onze klant(en). Kortom, je bent een echte spin in het web en
voelt je daar prima thuis. Om bij ons in het team te passen moet je onder andere in staat zijn:
• Kwalitatief hoogstaand werk te leveren.
• Een projectgroep te leiden die bestaat uit diverse collega’s binnen- en buiten onze eigen
organisatie.
• Een stap extra te doen als dat nodig is en resultaatgericht te werken.
• Voldoende technische en project management kennis om deze zelfstandig om te kunnen
zetten in praktische oplossingen.
• Naast de Nederlandse taal ook in de Engelse taal te communiceren.
Wat bieden wij:
• Een uitdagende positie bij de officiële importeur van DEUTZ dieselmotoren met een
goede reputatie in de markt.
• Een aantrekkelijk salarispakket.
• Een job met inhoud, veel technische uitdagingen en innovatie.
• Een no-nonsense bedrijfscultuur.
• Ruimte om initiatieven te nemen.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Heb je zin om deel uit te maken van ons bruisende team en wil je meewerken aan de verdere
groei van ons bedrijf, en niet te vergeten van jezelf, aarzel dan geen moment langer en reageer
(binnen 14 dagen) na plaatsing op onze vacature. Heb je eerst nog vragen dan kun je contact
opnemen met Bert van Hasselt of Remco van Heusden op telefoonnummer 0180-333141 of via
remco.van.heusden@deutz.com . Dit mailadres kun je ook gebruiken om direct te solliciteren.
Sluit wel even een CV en een begeleidende motiveringsbrief bij.
Wij zullen de geselecteerde kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk gesprek na de
sluitingsdatum van deze sollicitatie procedure.
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Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van DEUTZ Netherlands B.V. van toepassing, waarin onder meer een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze algemene
voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel; de Nederlandse versie is steeds van toepassing/versies in andere talen zijn slechts
bedoeld als vertaling.

