
 

 

   

Manager Solutions 

 

Beschrijving van de functie  

Voor ons Solutions Team van 20 fte zijn we op zoek naar een Manager 

met leidinggevende en commerciële kwaliteiten. Het Team van Riggers 

en Keurmeesters is grotendeels offshore bezig met het inscheren of 

testen van kabels of het uitvoeren van loadtests bijvoorbeeld.  

De functie van Manager Solutions bestaat vooral uit: 

• Het direct aansturen van 4 Project Coördinatoren. 

• De interne organisatie stroomlijnen en processen moderniseren. 

• Het identificeren van potentiële of nieuwe klanten en het verbreden 

van relaties met klanten. 

 

Wie ben jij 

Je vindt het leuk om, middenin de haven van Rotterdam, met een 

enthousiast team te werken. Je hebt humor en je kunt snel schakelen. Je 

houdt van uitdagingen, je legt de lat hoog voor jezelf, je bent flexibel en 

staat stevig in je schoenen. Tenslotte heb je een sterke drive om 

doelstellingen voor jezelf en het team te realiseren.  

 

Spreken de volgende taken/verantwoordelijkheden jou aan: 

• Leidinggeven aan een hechte groep vakmensen 

• Klanten onderhouden en nieuwe klanten werven 

• Het leiden van (interne) verbeterprojecten 

• Het werkgebied is (hoofdzakelijk) Europa. 

 

Wij hebben ook een paar minimale eisen: 

• Een afgeronde HTS-, of Maritieme opleiding 

• Bewezen leidinggevende kwaliteiten 

• Analytisch vermogen en commercieel inzicht 

• Uitstekende communicatieve vaardigheden 

• Proactief en gedreven om het gewenste resultaat te bereiken, met 

sterk ontwikkelde sociale vaardigheden 

• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en regelmatig reizen naar  

het buitenland is “part of the job”.  



 

  

Wat bieden wij 

• Behalve marktconforme arbeidsvoorwaarden, een goede 

pensioenregeling en  

• de cao Metalektro bieden we veel ruimte voor opleiding, training en 

coaching.  

 

Informatie over de procedure 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marianne Vennik,  

HR Manager: marianne.vennik@hendrikvedergroup.com of  

op telefoonnummer: 010-299 23 52. Je kunt je motivatiebrief en  

cv mailen naar: humanresources@hendrikvedergroup.com 
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