
PROJECTLEIDER (COMMERCIEEL) - INDUSTRIE - E/W - 

NOORD HOLLAND 

OVER DE FUNCTIE 

Als Commercieel Projectleider ben je van concept tot oplevering zowel technisch inhoudelijk, 
commercieel als organisatorisch betrokken en neem jij het voortouw bij de ontwikkeling en 
realisatie van klant-specifieke machines en technische producten. Daarnaast ben je bij zowel 
kleinere als grotere projecten, (mede)verantwoordelijk voor de kwaliteit, kosten, planning, 
ontwikkeling en onderhoud je het contact met de opdrachtgevers en leveranciers. In deze 
positie kan je denken aan onder andere de volgende werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden; 
  

• het innoveren, ontwikkelen en verbeteren van nieuwe processen /modules; 
• het analyseren van bestaande processen en productie installaties; 
• het overleg plegen met de klant(en) op alle niveaus; 
• het verantwoordelijk zijn voor de complete projecten inclusief uitvoering op locatie; 
• het zorgdragen voor het goede verloop van de benodigde testen t.b.v. de machines 

en installaties; 
• het aansturen van de werkvoorbereiding en uitvoering; 
• het aanwezig zijn bij relevante beurzen zoals ESF en ISF; 
• de werkvoorbereiding en (technische)planning; 
• Inkoop van complete machines en overige inkoopdelen (make-or-buy beslissingen), 

contacten leveranciers; 
• de calculaties en uitgaande offertes; 
• markttrends en/of ontwikkelingen vertalen naar kansen; 

WAAR KOM JE TE WERKEN? 

Premium Seeds Machines maakt deel uit van Croonwolter&dros. Het team is nieuw en klein. 
Zo hebben we de wendbaarheid van een startup met de slagkracht van een grote 
organisatie. Premium Seeds Machines bestaan uit 6-8 personen en we zoeken naar 
versterking. 
 
Croonwolter&dros is een grote elektrotechnische en werktuigbouwkundige systeem 
integrator met een lange en rijke historie. Vanuit het motto ‘Intelligentie door Technologie’ 
draagt Croonwolter&dros met intelligente, technologische elektrotechnische-, 
werktuigbouwkundige- en automatiserings- en informatiseringsoplossingen bij aan het 
duurzaam presteren van haar klanten. Het bedrijf maakt deel uit van TBI holdings. Doordat 
TBI niet beursgenoteerd is kunnen de ondernemingen bijdragen aan maatschappelijke 
doelen. Zoals investeren in historisch vastgoed en het faciliteren van een studiebeurs voor 
de kinderen van onze medewerkers. 

ERVARING 

• je bent in het bezit van minimaal een HBO diploma werktuigbouwkunde; 

• je hebt affiniteit en ervaring binnen de elektrotechniek; 



• je hebt minimaal 5 jaar ervaring binnen de machinebouw (Agro business/ 

zaadverwerking) als Projectleider; 

• je hebt kennis van zaad veredeling en verwerking processen; 

• je hebt zowel commercieel en verkoop als technisch inzicht; 

• je hebt kennis van machine- en systeembouw; 

• je hebt het vermogen om de collega’s mee te nemen in jouw enthousiasme; 

• je bent bereid om te reizen; 

• je beheerst zowel de Nederlandse- als de Engels taal in woord en geschrift. 

WAT WIJ BIEDEN 

Naast een plezierige werksfeer, bieden wij jou een aantrekkelijk salaris en uitstekende 
secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar Croonwolter&dros beloont niet alleen in geld. Wij 
vinden het belangrijk dat jij alle mogelijkheid krijgt om binnen de organisatie te werken aan 
jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. De techniek staat immers ook geen dag stil. 
Hiervoor hebben we een eigen portal met een aanbod van meer dan 300 cursussen en/of 
opleidingen. 
Hieronder een greep uit onze arbeidsvoorwaarden: 
 
- Trainingen en cursussen om je te ontwikkelen tot expert. Ook online in ons online E-
learning center. 
- Winstafhankelijke uitkering 
- Pensioenregeling PMT 
- Fietsplan 
- Bedrijfsfitnessregeling (vergoeding sportschool) 
- Collectieve verzekeringen 
 
Als je bij Croonwolter&dros komt werken, komt jouw zoon of dochter mogelijk in aanmerking 
voor een studietoelage van Stichting Studiefonds TBI. Het doel van deze stichting is het 
bijdragen aan de scholing, vorming en studie van kinderen van werknemers van TBI-
ondernemingen. Het Studiefonds realiseert dit doel door aan de kinderen van TBI-
medewerkers, die daarvoor in aanmerking komen, vanaf de middelbare schoolleeftijd een 
school- en studietoelage ter beschikking te stellen. De hoogte van deze toelage wordt elk 
jaar opnieuw vastgesteld en is mede afhankelijk van de kosten van onderwijs, het aantal 
aanmeldingen én de financiële situatie van Stichting Studiefonds TBI. 

  

INTERESSE? 

Wil jij ook bij Croonwolter&dros aan de slag?  Reageer dan direct via de groene button 
‘Solliciteren’. Vul het online formulier zo volledig mogelijk in en voeg jouw CV toe als bijlage. 
 
Je kan mij,  Randy Bruijntjes uiteraard ook gewoon even bellen, mailen en/of whatsappen, dit 
kan je doen via deze contactgegevens, 06-12635815 
of randy.bruijntjes@croonwolterendros.nl 
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Aan het zonder opdracht voorstellen van kandidaten 
kunnen geen rechten c.q. verplichtingen worden ontleend 
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