
 ■ Sormac B.V. gevestigd in Venlo 
 ■ Ruim 100 jaar geleden opgericht met het specialisme de 

ontwikkeling en productie van SORteerMAChines 
 ■ Anno 2021 een wereldwijd, toonaangevend bedrijf dat 

machines en verwerkingslijnen ontwikkelt en produceert voor 
de versverwerking van groenten

 ■ ±100 FTE’s die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor 
de firma 

 ■ Wereldwijd agenten netwerk 
 ■ Sales & service kantoor in de Verenigde Staten
 ■ Small details, big difference: 

wij streven naar perfectie in ieder detail van ons werk

Wie is Sormac?

Wat bieden wij?

Venlo – The Netherlands | www.sormac.nl

Wat ga je doen bij Sormac? Wat breng je mee?

vacature

?

Kandidaten die worden aangedragen buiten onze eigen kanalen, worden niet meegenomen in de selectieprocedure.

job
 ■ Een zelfstandige en uitdagende job in een groeiende, 

internationale organisatie binnen een jong, dynamisch team
 ■ Een marktconform salaris
 ■ Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 27 

vakantiedagen en 13 ATV-dagen
 ■ Een prettige werksfeer

Hebben wij je interesse gewekt en 
wil je reageren op deze vacature? 
Stuur dan je uitgebreide motivatie en cv per e-mail naar: 
s.merkx@sormac.nl 

Voor telefonische informatie kun je terecht bij 
Sharon Merkx (HR-manager) tel. 077 – 351 8444.

 ■ Verantwoordelijk voor planning, kwaliteit en financiën van vanaf 
verkoop t/m oplevering (acceptance) van project bij de klant

 ■ Communicatie met (internationale) klanten met betrekking tot 
de mogelijkheden, scope en planning

 ■ Installatie en inbedrijfname organiseren binnen planning en 
budget en in afstemming met de klant

 ■ Projectvoortgang intern en extern bewaken, eventuele issues 
pro-actief oppakken. 

 ■ Project Engineers ondersteunen in het ontwerpproces volgens 
eisen/wensen van de klant

 ■ Meerdere toegewezen projecten tegelijkertijd coördineren
 ■ Offertes organiseren voor inkoop van externe machines en 

uitbesteding van installaties bij de klant
 ■ Projectevaluatie en interne overdracht naar service (after 

market) aan einde van project

 ■ Hbo-werk- en -denkniveau met minimaal een opleiding richting 
Werktuigbouwkunde of Mechatronica 

 ■ Enkele jaren ervaring als Project Leider
 ■ Een doenersmentaliteit, je gaat gestructureerd en 

oplossingsgericht te werk en weet prioriteiten te stellen
 ■ Een gedisciplineerde werkwijze met gevoel voor kwaliteit 
 ■ Zelfstandigheid en een flexibele instelling met betrekking tot 

het uitvoeren van wisselende opdrachten
 ■ Goede communicatieve vaardigheden
 ■ Goede beheersing van Engelse en Duitse taal
 ■ Ervaring in de voedingsmiddelenindustrie is een pre

Project Leider
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