
In opdracht van de toekomst 
Wij bewegen ideeën:  Onder het dak van de REMONDIS 
Maintenance & Service GmbH vormen BUCHEN en XERVON 
de Industrieservice Divisie van de REMONDIS-groep. 
Meer dan 10.000 mensen leveren elke dag een omvangrijke 
industrieservice aan klanten over de hele wereld.

Uw takenpakket:

  Het beheren van lopende projecten van aanvraag tot oplevering 

   Vragen van klanten analyseren, aanbieden van een passende 

oplossing en opstellen van een realistische planning 

   Ondersteuning bieden op technisch en organisatorisch vlak aan 

een team van 15 uitvoerders 

  Het onderhouden van commerciële contacten 

  Een zeer goede materiaalkennis 

   Een zeer goede kennis van de verschillende types machines en de 

te volgen gebruiksvoorschriften 

   Zeer goede kennis van de wettelijke veiligheids- en 

milieuwetgeving en een goed veiligheidsbeleid hierbij voeren 

  Bijwonen van diverse vergaderingen bij de opdrachtgever  

Uw profiel:

  Minimum 5 jaar relevante ervaring in een soortgelijke functie 

   Je hebt leidinggevende capaciteiten met sterke communicatieve 

vaardigheden 

  Je bent proactief, klant- en teamgericht ingesteld 

  Stressbestendig 

  Goede PC kennis: MS Office is een noodzaak 

   Je hebt een zeer goede kennis van de Nederlandse taal, kennis 

van de Engelse en/of Duitse taal is mooi meegenomen 

   Ervaring in de petrochemische en/of industriële wereld is een 

sterke plus 

  Bereid om zowel in België als Nederland te werken  

 

Projectleider straal- en schilderwerken m/v

> Locatie: Diverse projecten in de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Zeeland (NL) 

XERVON is een internationaal bedrijf voor technische diensten voor nieuwbouw en onderhoud van industriële installaties.

Uw kans:

XERVON is een klinkende naam in haar vakgebied. De organisatie biedt stabiliteit en groeiperspectief. Als nieuwe medewerker wacht jou een 

motiverend salarispakket met extralegale voordelen (incl. bedrijfswagen) conform jouw kennis en ervaring, een stimulerende werkomgeving 

en een team van ervaren collega’s. 
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Een onderneming van de REMONDIS-groep

Interesse: Stuur je CV naar liesbeth.vanzurpele@xervon.com


