
 

 

DE WIT datacenterkoeling B.V. is een onderneming die met veel enthousiasme en passie voor de 
huidige techniek, koel- en airconditioning apparatuur levert aan de professionele installateur, 
adviesbureau of eindgebruiker. Het is een bedrijf met een platte organisatiestructuur.  
Wegens de groei van onze orderportefeuille zijn wij in onze organisatie op zoek naar een: 
 

(Assistent)Projectleider 
Als (Assistent) projectleider ben je verantwoordelijk voor de gehele afhandeling van de koel- en 
airconditioning projecten. Je hebt veel contact met onze verkoopafdeling, klanten, fabrikant, 
onderaannemers en leveranciers. Je bent bij het gehele bedrijfsproces betrokken, van offerte tot aan 
levering/montage en de daarop aansluitende inbedrijfstellingen en serviceverlening. Je werkt vanuit 
kantoor en bent regelmatig op de projectlocaties aanwezig. 
 
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit: 
Administratieve en financiële afhandeling van de projecten 
Product- en project technische aanspreekpunt voor onze klanten 
Veelvuldig contact met onze fabrikant Mitsubishi Electric Hydronics & IT  Cooling Systems S.p.A. 
Ondersteuning aan verkoopafdeling bij het verkoopproces, zoals technische oplossingen aandragen 
en offertes maken  
Planning van de servicemonteurs, samen met de serviceafdeling, voor het inbedrijstellen van de 
projecten 
 
Functie-eisen: 

• Vakinhoudelijke kennis binnen de koeltechniek is een must. 
• Ordelijke generieke instelling en werkwijze. 
• Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 
• Communicatief, representatief en vooral proactief 
• Ervaring met software applicaties 
• Afkomstig uit omgeving Utrecht - Amersfoort – Apeldoorn 

 
Wij bieden: 
Een prettige en dynamische werkomgeving, met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling 
Goed primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 
Bedrijfsauto, laptop en telefoon 
Er is veel ruimte voor eigen inbreng en verantwoordelijkheid nemen 
Een snelgroeiende organisatie met persoonlijk toekomst perspectief 
De communicatielijnen zijn kort en de sfeer is informeel 
Een gezonde dosis humor wordt bij ons zeer gewaardeerd 
Ben je geïnteresseerd in deze functie of wil je meer informatie? 
Neem contact op met André Zweverink: 06-46198002 
Sollicitaties ontvangen we graag per mail: a.zweverink@dewitdatacenterkoeling.nl 
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