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Heb je al enige jaren ervaring met het leiden van projecten, maar ben je toe aan een volgende stap? 
Haal jij je energie uit het afronden van machinebouw projecten binnen budget, op tijd en met de 
juiste kwaliteit? Werk je bovendien procesmatig en gestructureerd? Dan is deze functie bij 
Heemhorst International B.V. in Nieuwleusen jou op het lijf geschreven! We zoeken een: 
 

Project Manager 
 

Jouw rol 
Je bent het gezicht van Heemhorst nadat de verkoop tot stand is gekomen. En dat is een belangrijk 
feit, want hoewel we steeds meer nieuwe klanten krijgen, hebben we met de meeste van onze 
klanten een langjarige relatie. De projectenportefeuille die je beheert is zeer gevarieerd en omvat tot 
ca. 3 miljoen Euro. Dit kan soms één project zijn, maar meestal is het een veelvoud aan kleinere 
projecten. De projecten zijn altijd klantspecifiek. 
Budget, planning en kwaliteit zijn bij jou in goede handen en je bent de motor èn de olie tussen de 
raderen van het project. Je bewaakt de scope en maakt de kosten, meer/minderwerk en eventuele 
looptijd-overschrijdingen inzichtelijk. Intern stem je de benodigde capaciteit en planning af met 
Engineering, Werkplaats en Montage. 
  

Functie-eisen 
Je beschikt over een afgeronde HBO- opleiding in de richting werktuigbouwkunde of vergelijkbaar. 
Daarnaast heb je een aantal jaren werkervaring als projectleider in de grovere machinebouw, bij 
voorkeur in de stortgoedindustrie. Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels, kennis van Duits 
is een pre. Heemhorst werkt met 3D CAD, PDM en ERP. 
  

Persoonskenmerken 
Eigenschappen (persoonlijk / karakter): 

• Initiatiefnemer 
• Teamplayer met goede contactuele eigenschappen 
• Constructieve houding 
• Doortastend 
• Kan hoofd en bijzaken goed scheiden 
• Accuraat 
• Diplomatiek maar doortastend 

 

Sollicitatieprocedure 
Mocht je interesse hebben in deze functie en voldoen aan de gestelde eisen, reageer dan zo spoedig 
mogelijk via info@heemhorst.nl o.v.v. sollicitatie Project Manager. 
 

Bedrijfsprofiel 
Heemhorst International B.V. is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en installatie van 
machines en systemen voor de opslag, transport en verwerking van stortgoederen. Klanten zijn o.a. 
veevoeder-industrie, graan verwerkende bedrijven, voedingsmiddelenmiddelen industrie, 
brouwerijen, afvalverwerkers, biomassa industrie, overslagbedrijven en de chemische industrie.  
Naast engineering en productie biedt Heemhorst ook service en onderhoud aan bestaande fabrieken 
en installaties. Voor de ontwikkeling en productie van machines en technieken voor het nemen, 
testen, verzamelen en verpakken van monsters, voert Heemhorst de handelsnaam WEMO Techniek. 
Bij Heemhorst in Nieuwleusen werken ca. 35 mensen. We maken deel uit van de Alers Groep, een 
Nederlandse groep bedrijven in de machinebouw en serviceverlening.  
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