WIJ ZOEKEN EEN FULLTIME

Projectleider
Een spin in het web, een zachtaardige pitbull, dame of kerel die zijn of haar mannetje staat en een team van
specialisten kan aansturen tijdens de bouw van een superjacht.
DE FUNCTIE
De projectleider is de centrale figuur in de totstandkoming van een project, het centrum waar alle communicatie
langs gaat. De persoon die de contacten onderhoud met de opdrachtgevers, eigen personeel, onderaannemers
en leveranciers. Ieder project binnen de organisatie beschikt over een projectteam met deskundige
professionals. De projectleider is de coach die verantwoordelijk is voor kwaliteit, tijd, planning en budget.
De projectleider initieert, inspireert en schept de nodige randvoorwaarden om de projecten succesvol af te
ronden. Hierbij wordt de goede werksfeer goed in het oog gehouden. Coachende en begeleidende vaardigheden
zijn belangrijk en een oog voor het functioneren van teams een must.
DE PROJECTEN
De projecten bij Vitters zijn, (zeil)jachten vanaf circa dertig meter. Elk schip is een kwalitatief en technisch
hoogstandje, een unicum met zijn eigen uitdagingen. Aan de basis van ieder jacht ligt een creatieve ondergrond
die door de werf omgezet wordt in een creatieve realisatie. Integratie van de aanwezige kennis en ervaring in
het bedrijf wordt binnen projectteams gedeeld en verder ontwikkeld. Alle aspecten van de jachtbouw en
techniek komen aan bod: aluminium en composiet cascobouw, interieur, elektra, installatietechniek,
werktuigbouwkundige systemen, voorstuwing en zeilsystemen.
JOUW PROFIEL
Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Kun je goed procesmatig werken en snel schakelen? Kun jij met
jouw positieve instelling en communicatieve vaardigheden collega’s motiveren en klanten enthousiasmeren?
Wij zoeken iemand op HBO/WO niveau, die bovenstaande werkzaamheden goed kan overzien, verdelen en
tegelijkertijd in control blijft. Je denkt niet dat het goed komt, je weet het zeker! Eventuele risico’s breng jij in
kaart en je komt met goede ideeën en pragmatische oplossingen. En daarnaast beschik jij over:
minimaal een HBO opleiding, met voorkeur richting Scheepsbouw of vergelijkbaar;
ervaring als projectleider in de grote scheeps- of jachtbouw;
uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal;
een stevige persoonlijkheid, analytisch denkvermogen en een resultaatgerichte insteek;
VITTERS SHIPYARD
Vitters Shipyard is één van de toonaangevende werven voor grote (zeil)jachten. Door de combinatie van
innovatief vakmanschap, moderne technologie en praktische creativiteit, bouwt Vitters Shipyard al meer dan 25
jaar en met circa 70 medewerkers succesvolle jachten. Ieder schip is geheel op maat en naar de individuele
wensen van onze internationale klanten. Hierdoor kent ieder project zijn eigen uitdagingen. Kijk voor het
volledige verhaal op www.vitters.com.
WERKEN BIJ VITTERS
Wij bieden jou een uitdagende baan in een dynamische en internationaal gerichte organisatie met een goede
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en unieke projecten. Vitters is een ondernemend bedrijf waar de
menselijke maat de boventoon voert, waar we elkaar persoonlijk kennen en met respect en in vriendschap met
elkaar wordt omgegaan. Een goede informele werksfeer is een treffend kenmerk.
ENTHOUSIAST?
En voldoe je ook aan bovenstaand profiel? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie en cv! Dit mag je sturen naar
hr@vitters.com ter attentie van Linda ten Brink (HR). Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met
Dimitri van Zwieten (Technisch Directeur) via 038 38 67 145.

