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 Werving & Selectie  
 

 
 

Projectleider 
  

- jij laat het op rolletjes lopen - 
 www.cargofloor.com 

 Coevorden  40 uur p/w 
 

Jij voelt je thuis in een overzichtelijke onderneming, waar producten ontwikkeld en 
geproduceerd worden waarop je trots bent. Als spin in het web voer jij de regie van 
opstart in de fabriek tot in bedrijfstelling van de geleverde installaties. Jij houdt grip 
op de projecten door overzicht te houden en goed te communiceren met alle 
betrokkenen.   

 

Over Cargo Floor B.V. 
Onze opdrachtgever, Cargo Floor B.V., gevestigd in Coevorden is gespecialiseerd in de ontwikkeling, 
productie en verkoop van horizontaal werkende laad- en lossystemen. Deze systemen worden 
internationaal toegepast in de transport- en industriesector. Al meer dan 30 jaar wordt zij gezien als 
absolute autoriteit en de meest innovatieve leverancier op dit gebied.   
Met een gedreven team van specialisten zet zij zich dagelijks in voor hun missie om een degelijk, 
functioneel, gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm laad- en lossysteem te leveren. Zie ook deze 
bedrijfsfilm. 
Gezien de sterke groei van de lopende opdrachten zijn wij voor Cargo Floor op zoek naar een  
enthousiaste en gedreven Projectleider.   
 

 

 

Wat ga je doen 
Als projectleider ben je onder anderen verantwoordelijk voor het opstarten, begeleiden en afwerken van 
projecten. Ook zet je de planning op en bewaak je deze zodat het project met een positief resultaat 
eindigt. Daarnaast initieer je de projecten vanaf de "kick-off" -fase en heb je gedurende de realisatie van 
de projecten veelvuldig contact met verschillende afdelingen. Als laatste ben je uiteraard 
verantwoordelijk voor de budgetten en heb je regelmatig contact met leveranciers en opdrachtgevers. 
 

 

Herken jij je hierin? 
Om de verschillende projecten waarvoor je verantwoordelijk bent goed te (bege)leiden beschik je over 
organisatietalent en weet je overzicht te houden. Verder herken je je ook in: 

• een HBO werk- en denkniveau richting techniek (door opleiding of ervaring);  

• enkele jaren werkervaring als projectleider in een technische omgeving;  

• je bent een accuraat werkende organisator die planmatig doelstellingen weet te realiseren;  

• een flexibele en proactieve werkhouding;  
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• je beschikt over een goede kennis van de Duitse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;  

• en daarbij ben je kritisch, kwaliteitsbewust en beschik je over uitstekende communicatieve en 
contactuele vaardigheden.   

 

 

Wat je mag verwachten  
Cargo Floor B.V. biedt een zeer uitdagende functie met veel mogelijkheden voor persoonlijke inbreng 
binnen de organisatie. Ze worden namelijk gekenmerkt als een bijzonder plezierige werksfeer, korte 
lijnen en no-nonsense mentaliteit. Daarnaast ontvang je een goed salaris op basis van kennis en ervaring 
en 38 vakantiedagen want dat is natuurlijk ook belangrijk.  

 

 

Reageren op deze functie 
De werving- en selectieprocedure van deze vacature wordt verzorgd door Profil Consultants. Ben je 
geïnteresseerd? Stuur dan je motivatie voorzien van CV aan: info@profilconsultants.nl. Ook kun je gewoon 
eerst even telefonisch contact opnemen met  

Matthieu Beunders via 074-267 00 44 of mobiel 06 108 674 71.  

Profil Consultants is al meer dan 30 jaar een begrip in Midden- en Oost-Nederland op het gebied van Werving & Selectie en heeft 
zich ontwikkeld als gerenommeerd bureau in personeelsbemiddeling. Wij werven en selecteren namens onze klanten voor staf-, 
management- en directiefuncties voor alle disciplines in de industrie, handel, bouw en zakelijke dienstverlening. Als bureau 
hanteren wij de NVP applicatiecode en zijn aangesloten bij Quality Recruiters. 

 


