KOAT in Someren is een machinefabriek die sinds
1991 actief is in het ontwikkelen en produceren van
toepassingen voor intern transport en
oogstverwerkingsmachines binnen de glastuinbouw.
Denk daarbij aan positioneringsystemen,
robotsystemen en AGV-oplossingen.

MOVE TO GROW
KOAT is sinds enige tijd (ook internationaal) behoorlijk aan de weg aan het timmeren en zoekt ter
uitbreiding van het team een:

PROJECTMANAGER
Functie omschrijving:
In deze veelzijdige functie ben je verantwoordelijk voor de volledige uitvoering, voortgang en
correcte afhandeling van projecten, van overdracht tot en met oplevering. Hiertoe beoordeel je de
projecten op haalbaarheid en adviseer je over orderacceptatie. Je maakt calculaties en
kostprijsberekeningen, je faciliteert projectleden zodat zij kunnen excelleren in hun vakgebied. Je
coördineert nauwgezet de projectvoortgang in de realisatiefase ten aanzien van kwaliteit, planning
en budget. Intern geef je direct sturing aan alle bij het project betrokken collega’s. Extern houdt je de
supervisie over efficiënte samenwerking met projectpartners en klanten. Je rapporteert aan de
algemeen directeur.
Kennis/eigenschappen:
 HBO, affiniteit met techniek en commercie
 Min. 5 jaar relevante ervaring als projectmanager in de machinebouw
 Brede en flexibele inzet
 Past alle disciplines van project management toe (T,G,K harde eisen en I en O)
 Passie voor het vak en ervaring met alle facetten van complete machinebouwprojecten
 Klantgericht, met oog voor de belangen van KOAT
 Gewend te communiceren op alle niveaus
 Oog voor detail, sterk in het zien van afwijkingen en onnauwkeurigheden
 Je kunt meer dan 1 project tegelijkertijd handelen
 Een proactieve en oplossingsgerichte instelling
 Mensenmens, onder jouw leiding laat je anderen excelleren
Wat bieden wij?
KOAT beweegt zich in een enorm dynamische markt. Met een groeiende wereldbevolking en een
groeiende focus op gezonde voeding ligt de wereld aan onze voeten!
Binnen KOAT heerst een informele en inspirerende werksfeer, gericht op maximale inzet en verdere
ontwikkeling. Projecten zijn uiteenlopend, grensverleggend en stimuleren jou om het beste uit jezelf
en je collega’s te halen. De ontwikkelingen binnen KOAT richten zich op het standaardiseren van
machinedelen, -elektra en -software.
Je krijgt een hoge mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en waardering voor jouw initiatief
bij het bouwen van machines tot in perfectie. Wij bieden een uitstekend salaris en een interessant
arbeidsvoorwaardenpakket.
Soort dienstverband: Voltijd
Heb jij interesse in deze functie bij KOAT? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ilona
van Otterdijk, via +31(0)493 496130. Je sollicitatie voorzien van motivatie en Curriculum Vitae kun je
mailen naar: pz@koat.nl.

