
Bedrijfsprofiel 
MOVING WATER
Van Heck is een internationaal opererende onderneming op 
het gebied van waterbeheersing en -verplaatsing. 
Wij zijn marktleider op het terrein van waterverplaatsing en 
hebben onze uitstekende naam verworven in/bij de: Offshore, 
overheidsinstanties, maritieme industrie, baggerindustrie en 
grond-, weg- en waterbouw. Het onderscheidende van Van 
Heck is dat de kwaliteit buiten discussie staat. Als er een vraag 
is naar pompen of andere installaties, dan zoekt Van Heck 
naar een passende oplossing binnen zijn ruime assortiment. 
Eigen productontwikkeling draagt hieraan bij. Door continu 
te innoveren verwachten we deze voorsprong te kunnen 
behouden.

AANKOMEND TECHNISCH DIRECTEUR
Een uitdagende en eindverantwoordelijke (MT) positie 
met eindverantwoordelijkheid voor engineering en com-
mercie. 
Een toonaangevende positie voor een sterke bevlogen 
leidinggevende die ervaring heeft in een vergelijkbare 
MT-positie in de engineering industrie.

Vakgebied: engineering, management & commercie
Standplaats: Friesland, Noordwolde

IMPACT HEBBEN IN 
WATERMANAGEMENT 
AANKOMEND 
TECHNISCH DIRECTEUR



WAT GA JE DOEN?
Het onderscheidende van Van Heck is dat de kwaliteit 
buiten discussie staat. Als er een vraag is naar pompen 
of andere installaties, dan zoekt Van Heck naar een 
passende oplossing binnen zijn ruime assortiment. Eigen 
productontwikkeling draagt hieraan bij. Door continu te 
innoveren verwachten we deze voorsprong te kunnen 
behouden.

Als technisch directeur ben je verantwoordelijk voor het 
voorbereiden en begeleiden van de afdeling Engineering.
Met jouw kennis en organisatorische vaardigheden ben 
je in staat als sparringpartner met de engineers de klant-
vraag in te vullen en de projecten binnen de gestelde 
termijn te realiseren

Competenties:
Je impact binnen de organisatie is groot, je bent dan ook 
in staat om je visie te kunnen vertalen naar moderne 
inzichten en handvatten om de afdelingen te inspireren 
en verder te professionaliseren. Je bent bevlogen, sterk 
mensgericht, delegeert, verbindt en zet anderen in hun 
kracht.

Als eindverantwoordelijke voor het resultaat van de 
gehele engineering en commercie geef je inspirerend 
leiding aan je directe collega’s. Daarnaast ben je lid van 
het managementteam en kunt in dat team een stevige 
inhoudelijke sparringpartner zijn. 

Verantwoordelijkheden: 
Voor de kandidaat, die wij zoeken ligt hier een leidende 
rol waarbij hij/zij zorgt voor de verdere commercialise-
ring en optimalisering. Hij/zij bewaakt en controleert de 
kwaliteitseisen van de uit te voeren opdrachten en eigen 
innovaties. 
• Het ondersteunen van commercie bij het binnenha-

len van opdrachten.
• Het verhelderen van de klantvragen en vertalen naar 

concrete acties.
• Waar nodig bezoeken van klanten bij projectbespre-

kingen of inspecties op locatie.
• Het voorbereiden van werktekeningen voor de uit-

voering/engineering.
• Het opstellen van planningen gericht op materieel, 

personeel en binnen budget. 
• Het bewaken van planningen en monitoren van de 

uitvoering.

AANKOMEND 
TECHNISCH DIRECTEUR



HET AANBOD
Werken bij Van Heck betekent werken bij een service-
gerichte organisatie waarbij ‘solide partner in waterbe-
heersing en verplaatsing, altijd en overal’ de drijfveer is. 
In elke afdeling van de organisatie staat dit voorop. 
Van Heck is een familiebedrijf in de groei en dit zie je ook 
terug in de cultuur; betrouwbaar & toegewijd; vakman-
schap, teamgeest, doorzettingsvermogen en liefde voor 
het vak zijn daarbij kenmerkend. Met een flinke dosis 
ondernemerschap en drive om continu te innoveren. 

Een bedrijf met korte lijnen waar eigen inbreng en goede 
ideeën volop gewaardeerd worden en waar er veel van je 
gevraagd en verwacht wordt. 

• Goede arbeidsvoorwaarden
• 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen (fulltime)
• Goede Pensioenregeling

Kandidaat profiel
• HBO werk- en denkniveau. 
• Enkele jaren ervaring in soort gelijke functie. 
• Strategisch inzicht en neemt de rust en tijd om situa-

ties te overzien.
• Staat open voor en maakt gebruik van alle kennis en 

kunde, die aanwezig is binnen Van Heck. 
• Type persoon: Een natuurlijk leider, creatief, besluit-

vaardig, resultaatgericht, flexibel, leergierig, innova-
tief en toekomstgericht.

• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken. 
• Vertaalslag kunnen maken van techniek naar com-

mercie. 
• Duits en Engels goed onderlegd (zowel in woord als 

geschrift). 
• Kennis van AutoCAD en SolidWorks.
• In bezit van VCA VOL (of bereid dit te halen).

Meer weten?
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie 
kun je contact opnemen met Jeroen van Heck,  
telefoonnummer 0561-431739 of kijk op onze website: 
www.vanheckgroup.com. Stuur je motivatie en CV naar 
l.postma@vanheckgroup.com 

Sollicitaties die niet voldoen aan het opgestelde profiel, 
zullen niet in behandeling worden genomen.
Acquisitie voor bovenstaande functie wordt niet op prijs 
gesteld.
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