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Actuator Technology Company B.V. (ATC)
Zoeterwoude
Project Engineer (M/V), full time (36 - 40 uur)
per direct

Bedrijfsprofiel:
In de wereldwijde olie- en gasmarkt is Actuator Technology Company (ATC) een innovatief en
dynamisch bedrijf dat pneumatische en hydraulische aandrijvingen ontwerpt en fabriceert voor de
besturing van afsluiters. Daarbij richten wij ons met name op de offshore industrie en subsea
toepassingen t/m 3 km water diepte.
ATC opereert internationaal; vrijwel al onze klanten zijn buitenlandse bedrijven en eindgebruikers.
Daarnaast hebben wij vertegenwoordigingen in de USA, Brazilië, het Midden Oosten, het Verre
Oosten en in Australië.
Wij hechten veel belang aan een goede werksfeer en verwachten van onze mensen een
pragmatische, flexibele aanpak en een hoge mate van zelfwerkzaamheid. Onze bedrijfscultuur is
informeel. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website: www.atc-actuators.com
De functie:
Je maakt deel uit van een team Project Engineers en Job Coordinaters. Als Project Engineer ben je
zowel technisch als commercieel bezig.
Het is de bedoeling dat je (op termijn) een zelfstandige rol hebt in de afhandeling van een project
vanaf de order tot aan oplevering.
ATC staat bekend om de kwalitatieve afhandeling en levering van projecten, waardoor er van je
gevraagd wordt om snel, oplossingsgericht en kwalitatief te reageren op informatieverzoeken,
klachten en andere vragen van klanten. Ook de administratieve kant goed laten verlopen is jouw
verantwoordelijkheid.
Je werkt nauw samen met alle andere afdelingen binnen de organisatie (sales, engineering, inkoop
en werkplaats) en je bent het interne en externe aanspreekpunt voor verschillende projecten.
Het takenpakket bestaat o.a. uit;
•
Leiden van projecten van order tot oplevering
•
Houden en voorzitten van interne en externe projectbesprekingen
•
Bewaking van project scope en afstemmen meer- en minderwerk
•
Contract bewaking (technisch en commercieel)
•
Bewaken en sturen van voortgang van het project middels afstemming met andere
afdelingen
•
Verzorgen/coordineren van alle contractuele documenten en procedures (ondersteund door
Job Coordinater en Document Controller)
•
Intensief contact onderhouden met de klanten over alle kwesties die betrekking hebben op
het project
•
Zorgdragen voor correcte financiële projecthuishouding
•
Bijhouden van project administratie en rapportages
•
Mogelijke ondersteuning naar de klant(en) na levering
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Aangezien ATC onderdeel uitmaakt van een internationale markt met voornamelijk klanten buiten
Nederland, is het af en toe reizen naar zowel continentale als intercontinentale landen voor het
bijwonen van meetings of klantbezoeken ook een onderdeel van het takenpakket.
Kortom, een leuke afwisselende functie met eigen verantwoordelijkheid voor een echte ‘aanpakker’!
Profiel
De kandidaat die we zoeken herkent zich in de volgende competenties en/of vaardigheden:

•

In staat om technische kennis te gebruiken om klanten te informeren en/of procedures op te
stellen en hier commercieel mee om te gaan.

•
•
•
•

Houdt belangen van de klant en ATC in de gaten.
Flexibele, resultaat- en klantgerichte houding.
Kan goed overweg met Windows, MS office en ERP pakketten.
Bereidheid tot (af en toe) reizen zowel continentaal als intercontinentaal

Functie-eisen:
Wij zijn voor deze functie op zoek naar iemand met:
•
Een afgeronde HBO of TU opleiding WTB of vergelijkbaar.
•
Bij voorkeur 2-3 jaar ervaring in de olie- en gasindustrie, procesindustrie of vergelijkbare
internationale markt. Echter gemotiveerde starters zijn ook welkom.
•
Aantoonbaar ICT-vaardig met diverse pakketten.
•
Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheid van de Engelse taal is een vereiste.

Wij bieden:
•
Brede functie met ruimte voor het ontwikkelen van zelfstandigheid in complexe projecten
•
Bedrijf met een open en informele cultuur
•
Marktconform salaris

Sollicitatieprocedure:
Stuur je cv t.a.v. Anne van den Berg (Hr-Coördinator) naar hr@atc-actuators.com, samen met je
motivatie waarom jij denkt de geschikte kandidaat te zijn.
Heb je nog vragen, dan kun je rechtstreeks bellen naar 06-57 77 48 73.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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