In een wereld waar duurzaam geteelde producten voorop staan, wordt de vraag naar high-tech,
duurzaam ingerichte kassen steeds groter. Een uitdaging die Van der Hoeven op het lijf geschreven is.
Als sinds 1953 ontwerpen en realiseren we wereldwijd tuinbouwprojecten die telers en investeerders in
staat stellen maximaal rendement te halen uit hun investering. We bieden teelt technische ondersteuning
waar nodig en nazorg staat hoog in het vaandel. Mede hierdoor creëren we lange termijnrelaties met
onze klanten. Daar zijn we trots op.
Elke dag werken we met een groot team professionals aan de optimalisatie van onze projecten en
ontwikkelen we nieuwe systemen. Altijd met hetzelfde doel: op maat gemaakte projecten voor onze
klanten.
Wij zijn op zoek naar een Site Manager
Als Site Manager ben je tijdens de uitvoering van onze turn key projecten de spin in het web. Je bent
aanwezig bij onze wereldwijde projecten alwaar je het aanspreekpunt bent voor alle betrokken
(uitvoerende) partijen. Je zorgt er voor dat de uitvoering van het project verloopt volgens afspraken en
planning. Hiertoe organiseer en plan je de werkzaamheden, stuur je de uitvoerenden aan en bewaak je
de materiaalstromen. Dit alles doe je in nauwe samenwerking met de Project Manager. Daarnaast ben je
verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en uitvoering van de werkzaamheden volgens het
veiligheids- en kwaliteitssysteem van Van der Hoeven.
Het functieprofiel:



MBO+/HBO werk- en denkniveau



Affiniteit met de tuinbouw



Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in zowel de Nederlandse als de
Engelse taal



Sterk in plannen en organiseren



Pro-actief



Klant- en resultaatgericht



Oplossingsgericht



Flexibel



Bereidheid tot regelmatig reizen met langdurig verblijf in het buitenland

Van der Hoeven biedt een afwisselende functie met ruimte voor eigen initiatief. De cultuur van de
organisatie is nuchter, pragmatisch en betrokken. Uiteraard hoort bij deze functie een passend pakket
aan arbeidsvoorwaarden. De aard van het dienstverband is bespreekbaar.
Herken je jezelf in bovenstaand profiel?
Stuur dan je sollicitatiebrief inclusief cv, t.a.v. Heleen van der Vaart, HR,
h.vandervaart@vanderhoeven.nl.
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Menno van den Brink (Manager Operations), op
088-2626671.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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