
 

 

 

 
 

 
 

 
 

PROJECTMANAGER SERVICE- EN MONTAGEDIENST 
 

Polem is dit jaar precies 50 jaar marktleider op het gebied van produc-

tie van GVK silo’s en opslagtanks. Wij zijn een projectenorganisatie 
gericht op industriële klanten met producten engineerd to order.  
Ter versterking van ons projectmanagersteam zijn wij op zoek naar 

een projectmanager specifiek voor de service- en montagedienst.  
Je komt te werken in een hecht team van 5 projectmanagers. 

 
Wat ga je doen? 
Na een gedegen inwerkperiode ga je zelfstandig aan de slag. Je plant  

de montagewerkzaamheden in en bereidt deze voor. Dit doe je in 
nauwe samenwerking met je collega’s van projectmanagement en 

productieplanning. Je werkt soms mee en op locatie inventariseer je 
werken (site-bezoek) voor een optimale inzet van personeel en 
hulpmiddelen. Je stuurt de 5 service- en montagemonteurs aan. 

Tevens geef je functioneel leiding aan onderaannemers om ervoor te 
zorgen dat de werkzaamheden conform de vereisten worden 

uitgevoerd. Jíj bent de ambassadeur van Polem! De werkzaamheden 
vinden zowel nationaal als internationaal plaats.  
 

Wat vragen wij? 
• afgeronde technische opleiding op minimaal MBO-4/HBO niveau  

(bij voorkeur WTB) 
• je bent pro-actief en besluitvaardig en hebt ervaring met 

leidinggeven, plannen en organiseren 
• je communiceert gemakkelijk op meerdere niveaus (in- en externe 

klanten), ook in het Engels en Duits (pré). Evt. ben je bereid aan je 

Duits te werken. 
• relevante werkervaring in een soortgelijke functie binnen een 

technische productie-/projectenomgeving (pré) 
• bereidheid tot dienstreizen in binnen-en buitenland (hotels) 
• geen last van hoogtevrees 

• in het bezit van rijbewijs B+E (evt. bereid E-rijbewijs te behalen). 
 

Wat bieden wij? 
• aanvangssalaris afhankelijk van opleiding en ervaring tussen  

€ 3.600,- en € 4.400,- bruto per maand op fulltime basis (32-36 uur 

is bespreekbaar) 
• CAO Metaalbewerkingsbedrijf met een goede pensioen- en verlof/ 

ATV-regeling 
• aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband 
 

Solliciteer met je CV en korte motivatie: 
marjolein.degroot@polem.com. Als je eerst nog informatie wilt, bel dan 

met Johan Schop, manager projectmanagement & engineering,  
tel. 06 – 53 11 23 59. Wij zien uit naar jouw bericht! 
Op (vrijblijvend) aangeboden kandidaten, in welke vorm dan ook, kan geen aanspraak worden 
gemaakt op een (w&s-) vergoeding, zonder dat hierover vooraf schriftelijke afspraken zijn 
gemaakt. 
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