
 

        

 

 
 
Ben je energiek, hou je van korte lijntjes en vind je het leuk om te communiceren met je 
collega’s en vind je het leuk om in een informele sfeer binnen een familiebedrijf te werken? 
Dan zijn we op zoek naar jou! 
 
Organisatie: 
Holland Dak Accessoires (HDA) is een groeiend Nederlands familiebedrijf dat actief is in de 
metaalbewerkingsindustrie. Op projectbasis ontwerpt, fabriceert en monteert de organisatie 
op maat gemaakte renovatieschoorstenen en rookgaskanalen. Een complete dienstverlening 
van ontwerp tot montage staat hierbij hoog in het vaandel. De klanten van HDA zijn 
voornamelijk dakdekkers en installatiebedrijven die actief zijn binnen de renovatiemarkt en 
nieuwbouw. 
 
Wij zijn op zoek naar: 

Projectmanager m/v 38 uur 
 
Functieomschrijving: 
Een deel van de projecten heb jij in portefeuille vanaf het moment dat de opdracht gegund 
is. Je zorgt ervoor dat de wens van de klant wordt gerealiseerd. Vanuit de opdracht ben je 
goed op de hoogte van het werk dat moet worden opgeleverd. Je hebt de opdracht en de 
tekeningen bekeken en weet wat de bedoeling is. Je bewaakt de kwaliteit, de prijs en de 
levertijd, waar nodig neem je maatregelen om bij te sturen richting je collega’s of richting de 
klant. Je schakelt met andere disciplines en niveaus.  
 
Wij vragen: 
Om in aanmerking te komen voor deze functie, voldoe je aan het volgende profiel: 

- Je hebt mbo+/ HBO werk- en denkniveau; 
- Je beschikt over een afgeronde opleiding Werktuigbouwkunde; 
- Je bent kwaliteitsgericht en gericht op oplossingen en kansen; 
- Je bent toe aan een nieuwe stap in je carrière; 
- Je bent communicatief vaardig; 
- Je beschikt over rijbewijs B; 
- Je bent meteen beschikbaar. 
-  

Wij bieden: 
- Uitstekend salaris gebaseerd op kennis en vaardigheden; 
- Je krijgt direct veel verantwoordelijkheid en zal goed worden begeleid; 
- Mogelijkheden jezelf te ontwikkelen binnen een professioneel bedrijf; 
- Leaseauto. 

 
Heb je interesse of wil je meer informatie over deze functie? 
Bel Nathalie Houssart , HRM, 023-5424854 
 
 



 

Schriftelijke sollicitaties kun je richten aan 
Holland Dak Accessoires BV 
Tav. Nathalie Houssart 
Email: personeel@hdahaarlem.nl 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


