
 
 

LEADING IN TECHNOLOGY! 
Sormac is wereldwijd een toonaangevend bedrijf dat machines en verwerkingslijnen 
ontwikkelt en produceert voor de groentenverwerkende versindustrie. 

We hebben een goede reputatie op het gebied van schilmachines voor aardappelen, wortelen 
en uien, en zijn de meest vooruitstrevende producent van was- en droogsystemen voor 
(delicate) bladgroenten. Sormac streeft naar perfectie in ontwerp, constructie en 
functionaliteit, waardoor onze klanten het best mogelijke eindproduct van hoge kwaliteit 
kunnen leveren aan hun klanten. 

 
Voor de uitbreiding van onze afdeling Project Engineering zijn wij per direct op zoek naar 
een: 
 

PROJECT MANAGER 
 
Functie-informatie: 
De Project Manager is verantwoordelijk voor de voortgang en het succesvol en op tijd 
afronden van alle projecten op de afdeling engineering. De Project Manager is persoonlijk 
verantwoordelijk voor de turn-key projecten, waarbij naast de eindklant ook diverse externe 
leveranciers betrokken zijn (hoge mate van complexiteit en communicatie).  
De Project Manager ondersteunt en adviseert de klant met betrekking tot de mogelijkheden, 
scope en planning van projecten én organiseert de installatie en in bedrijf name, en stemt dit 
af met de klant. 
 

• het beheren en verdelen van alle projecten binnen de afdeling Project Engineering 
• het ondersteunen en adviseren van de klant met betrekking tot de mogelijkheden, 

scope en planning van projecten 
• het opstellen van ontwerpspecificaties, projectplanning en projectbegroting 
• het verzorgen van interne verplichte documentatie zoals proces diagram, LLI en 

spare part lijsten 
• het ondersteunen van de project engineers in het ontwerpproces en het zorgdragen 

voor correcte layout engineering volgens eisen en wensen van de klant 
• het opbouwen van project dossiers en alle verplichte documenten beheren 
• het organiseren en voeren van overleg met het projectteam en andere afdelingen 

die bij het project betrokken zijn  
• het afstemmen van de benodigde capaciteit met de technisch directeur 
• het bewaken van het budget, de timing en bijsturen waar nodig 

 



 

 

Functie-eisen: 
De Project Manager: 

• heeft een HBO werk- en denkniveau met een afgeronde HBO opleiding techniek 
(werktuigbouw/mechatronica) of bedrijfskunde.  

• heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie 
• heeft kennis van ERP-systemen  
• heeft kennis van Engineering software (SolidWorks en/of AutoCAD)  
• heeft uitstekende communicatieve vaardigheden en is in staat zowel intern als 

extern op meerdere niveaus te communiceren 
• heeft een goede beheersing van de Engelse en Duitse taal 
• kan zelfstandig werken en neemt verantwoordelijkheid voor behaalde resultaten 
• heeft een klant- en servicegerichte houding en instelling 
• heeft een hands-on mentaliteit en kan gestructureerd en oplossingsgericht werken 
• kan prioriteiten stellen, ook onder uitdagende omstandigheden 
• kan leidinggeven aan een klein team 
• is bereid om zowel nationaal als internationaal te reizen voor klantenbezoeken en 

projectbesprekingen 
 

 
Sormac biedt: 

• een zelfstandige en uitdagende job in een groeiende, internationale organisatie 
binnen een jong team 

• een marktconform salaris 
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 25 vakantiedagen en 13 ADV-

dagen  
• goede ontwikkelingsmogelijkheden 
• een prettige werksfeer 

 

Inlichtingen en reageren: 
Voor telefonische informatie kun je terecht bij Sharon Merkx (HR Manager), bereikbaar op  
telefoonnummer 077 – 782 0121. 
Je reactie zien wij graag tegemoet via s.merkx@sormac.nl    
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.    

Voor alle vacatures geldt dat wij geen prijs stellen op acquisitie door derden. 

www.sormac.nl 
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