Droom jij van een carrière als Project Coördinator, maar heb je nog geen ervaring? Gaat jouw hart
sneller slaan van een technische werkomgeving? Voel jij je prettig bij een informele werksfeer?
Ben jij een “Pietje Precies” en let je op details? Ja? Dan is dit de functie voor jou!
Nihot maakt onderdeel uit van een groep bedrijven waar afvalscheidingsmachines worden
ontwikkeld, geproduceerd en geïnstalleerd. Huh? Ja, je leest het goed; afvalscheidingsmachines. We
gebruiken hiervoor diverse technieken. Bij Nihot in Amsterdam Westpoort houden wij ons bezig met
onze eigen expertise; ontwikkeling, productie en installatie van afvalscheidingsmachines op basis van
luchttechniek, Airconomy® zoals dat heet. Onze machines scheiden het afval zodanig dat de diverse
afvalstromen gerecycled kunnen worden; een schitterend proces. Onze klanten zijn met name
organisaties waar afval gerecycled wordt of verwerkt wordt tot secundaire brandstof. Wij zijn per
direct op zoek naar een:

Junior Project Coördinator - Afvalscheidingsmachines
fulltime
Wat ga je doen?
• Vanaf het moment dat Sales het project overdraagt tot en met einde looptijd van het project
zorg jij ervoor dat het project op rolletjes loopt.
• Jij bent het aanspreekpunt voor onze klanten; je zet je dagelijks in om vragen van de klant op
professionele wijze te beantwoorden en hen te voorzien van de juiste informatie.
• Jij bewaakt de afspraken ten aanzien van de levertijden.
• Je regelt het projecttransport en de vervoersdocumenten.
• Afwisselend? Echt wel! Je hebt regelmatig contact met andere afdelingen, waaronder
Finance over bijvoorbeeld facturering.
• Met de term “junior” wordt verwezen naar de zwaarte van de functie. Natuurlijk, er valt een
hoop te leren, maar gelukkig werk je samen binnen een team met flink wat ervaring. Hier
kun je de fijne kneepjes van het vak leren en word je een kei van een Project Coördinator!
Wie zoeken wij?
• Je bent een trotse bezitter van een MBO 4 of HBO diploma. Heb je een diploma
Werktuigbouwkunde? Daar worden we heel blij van! Maar ook met een meer algemene
opleiding zoals HBO Business Studies ben je van harte welkom.
• Je hebt enige (stage- en/of werk-)ervaring in een technische omgeving. Ook met alleen stage
ervaring ben je van harte welkom. Er is veel kennis aanwezig bij Nihot en daar pluk jij de
vruchten van.
• Een tevreden klant, daar word jij gelukkig van.
• Je hebt ervaring met commercieel klantcontact.
• De Engelse taal is geen probleem voor jou, die beheers je in woord en geschrift. Onze klanten
zijn namelijk gevestigd over de hele wereld. Ook beheers je de Nederlandse taal.
• Je kunt uit de voeten met Excel (basis). Ervaring met Exact is een pré.
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Waarom wil jij graag bij Nihot werken?
Hou je van veelzijdigheid, dan zit je hier goed. Het is écht een afwisselende baan. Niet onbelangrijk;
onze machines maken recycling mogelijk. Hoe mooi is het om daar indirect je bijdrage aan te
leveren? De sfeer binnen onze organisatie is informeel, betrokken en er is ruimte voor een grapje.
Niet alleen vallen onze medewerkers onder de CAO Metaalbewerkingsbedrijf (25 verlof- en 13
ADV-dagen per jaar; hallo vrije tijd!), daar bovenop hebben we diverse aantrekkelijke
bedrijfsregelingen en ook pensioen is geregeld. En “last but not least”; we zijn marktleider in de
luchttechniek en daar zijn we hartstikke trots op! Zeg nou eerlijk; daar wil jij toch deel van uitmaken?
Vragen en solliciteren
Klinkt goed hè? Heb je vragen; schroom niet en bel of mail Pien Vonk (HR Advisor) via
06-38686302/020-5822032 of pienv@nihot.nl. Ben je enthousiast en wil je in aanmerking komen
voor deze functie? Mail dan gelijk je motivatie en cv. Je kunt je sollicitatie richten aan Marto Berkheij
(Manager Projects & Service). Niet twijfelen, gewoon doen! Hopelijk ontmoeten wij je spoedig
tijdens een informeel kennismakingsgesprek, waarbij we uiteraard rekening houden met de
maatregelen rondom COVID-19.
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