Onze opdrachtgever is de combinatie van Reinders-Wessemius BV te Emmen. Reinders
Wessemius is onderdeel van Hölscher Wasserbau GmbH in Duitsland, een middelgroot
Duits familiebedrijf die Europees marktleider is op het gebied van bemalingen. Ook heeft
de organisatie activiteiten m.b.t. grondboringen en milieutechniek. De organisatie
beschikt over een grote diversiteit aan machines, installaties en transportmiddelen, welke
op projectbasis voor klanten ingezet kunnen worden. Ook heeft het bedrijf een efficiënte
kantoor- en projectenorganisatie. De bedrijfscultuur is het beste te omschrijven met de
volgende kenmerken: innovatie, samenwerking en mensgerichtheid.
Vanuit Emmen stuurt een team van professionals projecten in heel Europa aan. Voor
Reinders-Wessemius zijn wij op zoek naar een
TRAINEE PROJECTENMANAGER
‘civiele wereld’ – groeiambitie - internationaal - HBO
Functieomschrijving
In deze startersfunctie krijg je de kans je te ontwikkelen op het gebied van de
organisatie van meerdere projecten tegelijkertijd. Het betreft een brede, afwisselende en
uitdagende functie. Je hebt te maken met projecten in Nederland, maar bijvoorbeeld ook
in Duitsland of Denemarken. De projectomvang varieert qua omzet van enkele
tienduizenden tot miljoenen euro’s. De werkzaamheden voer je voornamelijk uit op het
kantoor in Emmen, maar het is ook mogelijk dat je af en toe werkzaam bent op
bouwlocaties in binnen- en buitenland.
De werkzaamheden bestaan enerzijds uit werk voorbereidende taken zoals calculeren,
tekenen in AutoCAD, materiaal bestellen, plannen, overzichten maken, procedures
uitschrijven en anderzijds meer administratieve taken zoals het opstellen en beheren van
onderhoudscontacten, het archiveren van correspondentie, tekeningen en
kostenoverzichten en je verzorgt de administratieve verantwoording naar het Duitse
Hölscher Wasserbau. Tevens stuur je op afstand kleinere projecten aan op het gebied
van kostenbeheersing en de bewaking van gemaakte afspraken en processen. Je maakt
gebruik van diverse automatiseringspaketten en krijgt te maken RAW-systematieken,
ISO, VCA, BRL21000 en meer juridisch en financieel getinte vraagstukken. Bij jouw werk
heb je veelvuldig contact met Duitse collega’s die werken vanuit Haren, een stadje net
over de grens in Duitsland. Daarnaast communiceer je telefonisch en per mail veel met
klanten, leveranciers, en inleners over lopende projecten.
Jouw werkzaamheden voer je uit ter ondersteuning van een ervaren projectenmanager
die tevens voornamelijk werkzaam is op het kantoor in Emmen.
Afhankelijk van jouw ambitie, drive en talenten kun je je binnen deze groeiende
organisatie middels werkervaring en opleidingen prima in diverse richtingen ontwikkelen.
Functie-eisen
Je bent net afgestudeerd of bent op zoek naar een laatstejaars stageplek voor een civiele
of infra HBO-opleiding. Je kunt je goed redden in de Duitse en/of Engelse taal (foutloos is
niet nodig). Je hebt een internationaal georiënteerde ambitie.

Persoonskenmerken
Omdat er veel verschillende projecten tegelijkertijd lopen, is het essentieel dat je goed
overzicht kan houden over lopende en toekomstige projecten zonder belangrijke details
over het hoofd te zien. Je schakelt makkelijk tussen verschillende interne en externe
gesprekspartners, houdt hen betrokken bij het proces en waarborgt een eenduidige
werkwijze en communicatie. Bovendien ben je een prettige, samenwerkingsgerichte
gesprekspartner met uitstekende communicatieve vaardigheden, een proactieve
werkhouding en een flexibele instelling. Je werkt gestructureerd, nauwkeurig en
planmatig toe naar het gezamenlijke einddoel: de levering van kwalitatief hoogwaardige
diensten tegen een redelijke prijs binnen de afgesproken tijd. Je kunt goed onder
tijdsdruk werken en je bent handig in het bedenken van praktische, uitvoerbare
oplossingen voor allerhande knelpunten.
Interesse?
Het volledige werving- en selectietraject wordt verzorgd door Métier. Heb je interesse in
deze functie reageer dan zo snel mogelijk via onze website www.metier.nl. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met Ingobert Veen.

