Bedrijf
Locatie
Functie

: Actuator Technology Company B.V. (ATC)
: Zoeterwoude
: Project Engineer (fulltime)

Bedrijfsprofiel
ATC is een internationaal opererend technisch bedrijf, gericht op de upstream (dichtbij de bron)
olie en gas industrie. We adviseren en ondersteunen eindklanten, contractor en operators in de
verkenningsstudies en/of ontwerpfase bij de inrichting van internationale, specifieke projecten die
vragen om hydraulische en pneumatische bestuurde afsluiters.
Het toepassen van onze product oplossingen resulteert in vergaande kostenbesparing op korte en
lange termijn. Onze klanten zijn grote gerenommeerde (veelal) buitenlandse contractor en
eindgebruikers. Naast het hoofdkantoor in Zoeterwoude heeft ATC verkoopkantoren in USA,
Spanje en Maleisië. Daarnaast heeft ATC vertegenwoordiging in Brazilië, Midden Oosten, Verre
Oosten en in Australië. Kijk voor overige informatie op onze website: www.atc-actuators.com.
Functieomschrijving Project Engineer
Als Project Engineer ben je verantwoordelijk vanaf het moment van binnenkomst van de opdracht
tot aan de uiteindelijke uitlevering.
Binnen ATC ben jij degene die de contractuele details kent en je bent verantwoordelijk voor de
coördinatie en de voortgang van het project. Je bent de spil tussen de diverse afdelingen (o.a.
inkoop, engineering en werkplaats).
Verder ben je het aanspreekpunt voor de klant en verzorg je de externe - voornamelijk
Engelstalige - communicatie. Het initiëren en bijwonen van een kick-off- en/of projectmeeting met
de klant behoort tevens tot je werkzaamheden.
Het gaat daarom om een veelomvattende en verantwoordelijk functie, waarin jouw
communicatieve en technisch/commerciële talenten van groot belang zijn.
Arbeidsvoorwaarden
Gezien de aard en de ontwikkeling die ons bedrijf doormaakt, krijg je de ruimte en de vrijheid je
verder te ontwikkelen en een belangrijke bijdrage te leveren in een commercieel technische,
kwalitatief hoogstaande en vooral internationale B-to-B-omgeving.
Wij hechten belang aan een goede werksfeer en verwachten van onze medewerkers een
pragmatische, flexibele aanpak en een hoge mate van zelfwerkzaamheid. De bedrijfscultuur is
informeel; wij bieden een passend arbeidsvoorwaardelijk pakket.
Functie-eisen
•
HTS-werktuigbouw of vergelijkbaar.
•
Minimaal 2-3 jaar werkervaring in een soortgelijke internationaal georiënteerde functie.
•
Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
•
Commerciële werkervaring (met kapitaalgoederen).
•
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
•
Bereid tot regelmatig reizen.
•
Flexibele instelling.

Actuator Technology Company B.V.
Energieweg 28
2382 NK Zoeterwoude, The Netherlands

T +31 (0)88 0551100
Chamber of Commerce: 28094787

E hr@atc-actuators.com
W www.atc-actuators.com

Ben je op zoek naar een verantwoordelijke en uitdagende baan in een internationale omgeving,
waar je doorgroeimogelijkheden hebt en teamspirit centraal staan, dan ben jij de persoon die we
zoeken!

Interesse?
Bij vragen kun je contact opnemen met de afdeling HR, tel. 088-0551181. Je kunt ook direct
solliciteren; stuur je motivatie met cv naar: hr@atc-actuators.com. We nodigen je van harte uit!
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

