
 

PROJECT MANAGER 
 

 Locatie:  Zelhem 

 Uren per week:  40 uur 

 Opleiding:  HBO  

 
Jij zorgt ervoor dat zowel de kleinere (50K) als de grote projecten (1,5 mln.) als een geoliede machine 
door de organisatie gaan. Je weet waar je op moet letten en weet hierbij de juiste mensen te 
betrekken. Je bent graag met techniek bezig en je kan goed het overzicht houden. Je monitort de 
planning en budgetten van projecten, je gaat naar een klant om in te meten en je hebt regelmatig 
overleg met verschillende disciplines binnen en buiten Polyketting. Samen met je collega Project 
Manager zorgen jullie ervoor dat alle projecten uitstekend verlopen. 
Ben jij toe aan een volgende stap? Lees dan verder. 
 

Wie is Polyketting 
Wij ontwikkelen en produceren geautomatiseerde 
buffer- en transportsystemen voor productielijnen in 
de food en non-food sectoren. Multinationals zoals 
bijvoorbeeld Friesland Campina, Unilever en Colgate 
zetten graag onze producten in. We zijn een 
Achterhoeks bedrijf met een familiecultuur. Samen 
met ongeveer 60 enthousiaste en professionele 
vakmensen maken we producten om trots op te zijn. 
Werken bij Polyketting betekent werken in een 
dynamische, internationale en leerzame omgeving, 
met een informele sfeer en korte lijntjes. 
 

Wat je zoal doet 

• Het voorbereiden en bespreken van projecten; 

• Het bijhouden en bijsturen van projectplanning en -budget; 

• Het overleggen met de klant op (internationale) locatie; 

• Het monitoren van de voortgang bij verkoop, engineering 
en operations; 

• Het functioneel aansturen van Project Engineers; 
 

Hoe je dat doet 

• Je bent een echte aanpakker en regelt graag de zaken 
goed; 

• Je kan met de klant en in alle lagen van een organisatie 
goed communiceren; 

• Je weet een goede balans te vinden tussen dingen zelf 
doen, delegeren en dingen niet doen; 

• Je gaat zo nu en dan naar de klant op (internationale) locatie; 

• Je denkt logisch en in functionaliteiten. 

 
  

https://www.polyketting.nl


 

Wat jij ons biedt 

• Een HBO-opleiding in de richting van werktuigbouwkunde of mechatronica; 

• Je hebt ervaring in onze of een soortgelijke branche; 

• Je kunt AutoCAD lezen en er kleine aanpassingen in doen; 

• Kennis van besturing is een pré; 

• Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels en je kunt je goed redden in het Duits; 

• Je hebt een paar jaar ervaring als project manager of je wil vanuit een engineer functie 
doorgroeien naar project management. 

 
Wat wij jou bieden 

• Een mooi salaris; 

• Een open en informele (Achterhoekse) werksfeer met korte lijntjes; 

• Werken met mooie technieken; 

• Opleidingen; 

• Een prettige werkplek, een goede werksfeer en een leuk team; 

• 38 verlofdagen. 
 

Ja, dit wil ik! 
Leuk! Je kunt je CV en motivatiebrief sturen naar Lieke Dullaert via L.Dullaert@polyketting.nl. Wij 
nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. 
 
 

mailto:L.Dullaert@polyketting.nl

