Dé partner voor glastuinbouwondernemers
Ben jij op zoek naar een baan die zowel veel afwisseling als zelfstandigheid
biedt? Werk je graag in een dynamische omgeving met enthousiaste collega’s en
beschik je over een accurate en servicegerichte instelling? Dan ben jij precies de
persoon die wij zoeken als;

Projectleider Glastuinbouw
In deze functie werk je samen met je professionele collega’s aan kwalitatief
hoogstaande projecten in de glastuinbouw. Na een inwerkperiode word je
verantwoordelijk voor het projectmanagement tijdens de “bouw” en alle
contacten en afspraken met betrokken bedrijven en instellingen. Dat betekent
dat je regelmatig enkele dagen in het buitenland werkzaam bent.
•
•

•
•

Als buitendienstmedewerker geef je leiding aan complexe projecten en/of
aan een veelheid van projecten in binnen- en buitenland.
Je hebt oog voor kwaliteit, tijd, budgetten, organisatie en informatie en
weet hier op een actieve manier mee om te gaan. Flexibiliteit, oog voor
het totale proces binnen de bouw, technisch onderlegd, communicatief
vaardig en het kijken over de eigen grenzen van het vak staan hoog in het
vaandel.
Je bent in hoge mate zelfstandig actief en je hebt het vermogen je eigen
werk en dat van anderen te organiseren. Het oplossen van dagelijks
praktische zaken is dan ook geen probleem.
Naast kwaliteit en continuïteit van de projecten die onder jouw
verantwoordelijkheid vallen ben je verantwoordelijk voor de personele
inzet, planning en inzet van medewerkers.

Je hebt een belangrijke rol in ons bouwproces. Je bent “het gezicht” van ons
bedrijf bij de klant en namens of met de klant verantwoordelijk voor de totale
bouw. Het betreft een afwisselende fulltime functie binnen een platte
organisatiestructuur.
Functie-eisen Buitendienstmedewerker:
Voor deze functie verwachten wij van je;
• Een afgeronde tuinbouw/technische opleiding op minimaal HBO niveau

•
•

•
•
•
•
•

Je hebt kennis van geautomatiseerde projectadministratie en
planningssystemen.
Naast vak-specialisme beschik je over uitstekende communicatieve
vaardigheden vanwege de leidinggevende aspecten in de functie en de
contacten met onze klanten en externe relaties. Verder kun je goed
samenwerken op een gestructureerde en nauwkeurige manier. Je hebt een
voorbeeldfunctie. Je bent resultaatgericht en sterk in het aan je binden
van opdrachtgevers.
Een netwerk in de glastuinbouw of ervaring in de glastuinbouw is een pre.
Je beschikt over een goed analytisch vermogen en bent in staat om
proactief mee te denken met klanten en hen technisch te adviseren.
Flexibel en oplossingsgericht.
Bereid om voor je werk tot enkele dagen per week te reizen
Goede beheersing van de Engelse en/of Duitse taal is een pre.

Wat we bieden:
Als Projectleider Glastuinbouw ben je verzekerd van een aantrekkelijk salaris en
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Omdat wij het net zo belangrijk
vinden als jij dat jij je vakinhoudelijk en persoonlijk kunt ontplooien geven wij
veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling.

Looije Agro Technics B.V. is een gerenommeerd
onafhankelijk bouwmanagementbureau gespecialiseerd in de glastuinbouwsector.
Wereldwijd actief in haalbaarheidsonderzoeken, kostenprognoses, ontwerpen van
tuinbouwbedrijven en bedrijfsinrichtingen, aankoopbegeleiding, vergunningen
rondom tuinbouwprojecten, energieconsultancy, compleet bouwmanagement en
bouwregie en tuinbouwgebied ontwikkeling.
Sinds 1998 begeleidt Looije Agro Technics ondernemers met alles wat nodig is
vanaf het eerste idee 'Ik wil een kas bouwen' tot het moment dat
er daadwerkelijk geteeld wordt. De glastuinbouwsector heeft een enorme groei
en schaalvergroting doorgemaakt. Als onafhankelijk gespecialiseerd bureau voor
deze sector zijn wij meegegroeid.
Looije Agro Technics bestaat uit stuk voor stuk betrokken professionals. Ons doel
is het bereiken van een optimaal resultaat bij het realiseren van de plannen van
onze opdrachtgevers. Ons dagelijks werk is het voorbereiden en realiseren van
glastuinbouwprojecten en kennen de sector dus door en door.
Omdat wij zo hard groeien zoeken wij een nieuwe collega ter versterking van ons
huidige team.
Interesse?
Ben je geïnteresseerd in deze boeiende spilfunctie?
Voor meer informatie bezoek je onze website www.lat.nl of neem je contact op
met Anita Baijens, +31162-684336. Wil je direct solliciteren? Stuur dan een
gemotiveerde brief met CV t.a.v. Anita Baijens aan Looije Agro Technics B.V.,
Stelvenseweg 11, 4921 PL Made of mail naar anitabaijens@lat.nl
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

