
 

 

 

 

 

 

Project engineer 
 

 

Organisatie: 

Van Aalst Bulk Handling levert wereldwijd pneumatische bulk handling transport systemen voor 

droge poedervormige stoffen. Wij maken op maat gemaakte oplossingen voor pneumatisch laad en 

lossystemen. Het innovatieve ontwerp en duurzaamheid van onze producten zijn een standaard 

geworden in de industrie. 

 

Functieomschrijving: 

 

1. Projectmanagement {, met daarbij..}: 

a. Plannen, ontwerpen (CAD, basic design), specificeren, inkopen, inspecteren van/voor 

onder beheer zijnde projecten en/of deelprojecten 

b. Organiseren, instrueren en begeleiden t.b.v. fabricage, opbouw, transport, inspectie 

en in bedrijfstelling van projecten.  

c. Inkoop voor de projecten onder zijn beheer 

d. Naleven van contracten, planning en gemaakte afspraken met de klanten en 

leveranciers t.a.v. de onder beheer zijnde projecten 

e. Controleren van ontwerp- en detailtekeningen van toeleveranciers 

f. Reisdocumenten en werkinstructies regelen voor onder beheer zijnde projecten 

g. Opstellen en produceren van handboeken en maken van spare part selecties. 

  

2. Technische ontwikkeling {, met daarbij..}: 

a. Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en innovatieve ideeën 

b. Inbrengen van verbeteringsvoorstellen t.b.v. VABH equipment en processen 

c. Opstellen, ontwerpen, testen en realiseren van innovatieve toepassingen in VABH 

equipment en -processen 

  

3. Technisch support {, met daarbij..}: 

a. Technisch advies verstrekken t.b.v. parts. 

b. Toebedeelde service vragen afhandelen 

c. Maken van offerte tekeningen, leveren van technisch advies aan sales en beoordeling 

van calculaties en offertes 

  

Naast goede beheersing van de Nederlandse taal is redelijke beheersing van de Engelse taal een pré. 

VABH levert wereldwijd. Bereidheid om inbedrijfstelling op locatie te begeleiden is een pré.  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

Wij bieden: 

Een zeer afwisselende en uitdagende baan in een internationale organisatie met goede 

ontwikkelingsmogelijkheden. 

Concurrerende maar bovengemiddelde arbeidsvoorwaarden. 

Ben jij iemand die zich in bovenstaande kan vinden en wil jij je schouders zetten onder de groei en 

verdere professionalisering van Van Aalst Bulk Handling stuur je CV dan naar Mariska Engel 

mengel@vanaalstbulkhandling.com 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


