PROJECT ENGINEER
FULLTIME
Onze organisatie
Akatherm BV, gevestigd in Panningen (Noord-Limburg), is een onderdeel van de Aliaxis Groep, een toonaangevende en mondiale producent
van kunststof leidingsystemen voor de Bouw, Industrie en Infra. Wij ontwikkelen, produceren en verkopen onze kunststof leidingsystemen
wereldwijd en zijn verantwoordelijk voor de marketing en verkoop van Aliaxis producten in Nederland.
Akatherm BV is een dynamisch expanderend bedrijf met een duidelijke groeistrategie. Er heerst een prettige werksfeer waarin open
communicatie wordt gestimuleerd. In verband met de uitbreiding van onze internationale activiteiten op het gebied van ons Hemelwaterafvoersysteem Akasison zijn wij op zoek naar een Project engineer.
Kerntaken
De afdeling Project engineering draagt zorg voor technische adviezen en calculaties voor onze klanten op het gebied van hemelwaterafvoer. Hiervoor gebruiken wij ons Akasison hemelwaterafvoersysteem. Dit systeem is gebaseerd op volvulling (de leiding is voor 100%
gevuld). Dit zorgt voor een krachtige (onderdruk) werking, waardoor het regenwater op hoge snelheid afgevoerd wordt door leidingen met
kleinere diameters, zonder verval.
Als Project engineer ga je, na een gedegen inwerkperiode, een sleutelrol spelen bij de ondersteuning van ons Europese netwerk. Met
calculatiesoftware worden calculaties en offertes gerealiseerd. Hiervoor maak je ook regelmatig gebruik van AutoCAD. Daarnaast heb je
regelmatig persoonlijk klantcontact en werk je aan een project van initiatiefase tot oplevering. De werkzaamheden worden in Panningen
(NL) uitgevoerd. Je gaat deel uitmaken van een gemotiveerd team en rapporteert aan de Sales & Business Development Director.
Functie-eisen
• Je hebt minimaal een technische mbo of hbo- opleiding gevolgd en recente werkervaring in een soortgelijke functie.
• Je hebt kennis van en ervaring met AutoCAD en calculeren.
• Communicatieve vaardigheden en een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré.
• Zowel in teamverband als zelfstandig goed kunnen functioneren.
• Kennis en ervaring in de installatietechniek is een pré.
Werken bij Akatherm
Wij bieden een professionele werkomgeving, met alle ruimte voor initiatief en ontplooiing. Je kunt rekenen op uitstekende primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden en je werkt in het mooiste kantoor van Panningen. Bezoek onze nieuwe website voor meer informatie over
Akasison en onze 8 principes hoe we werken www.akasison.com. Voor meer bedrijfsinformatie zie ook www.akatherm.nl www.akatherm.
com en www.aliaxis.com.
Voor nadere informatie over ons bedrijf en de vacature, kun je contact opnemen met:
Erik van Rijn
Sales & Business Development Director
Site Manager Akatherm BV
Tel. 077 - 308 86 51
Mob. 06 - 51121866
E-mail: evanrijn@aliaxis.com
Je kunt reageren via pz@akatherm.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

