Portix is een dynamische projectorganisatie op het gebied van deuren, hang- en sluitwerk en
toegangssystemen. Vanwege de groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een:

VACATURE:

Projectmanager Elektronische Toegangssystemen
Wat ga je doen:
Als Projectmanager Elektronische Toegangssystemen ben je onze specialist op dit vakgebied en onderdeel
van ons team en vervul je een sleutelrol tussen de klanten/relaties en de organisatie. Je bent
verantwoordelijk voor een goede invulling van de toegangsvraagstukken van een project en bied ook
technische ondersteuning hiervoor.

Dit is wat je o.a. doet:





Het behandelen van projecten van bestaande en potentiële klanten ( zowel eindgebruikers als
nieuwbouw projecten)
Bespreken van de juiste toegang oplossingen met de klant
Projectbewaking van de projecten
Verantwoordelijk voor je projecten van advies tot oplevering

Dit is wie je bent:




Je hebt MBO / HBO werk- en denkniveau
Kennis van Elektronische Toegangssystemen o.a. Salto , iLOQ & Simons Voss zijn een pré
Kennis van ICT netwerken is een pré






Je beschikt over elektrotechnisch / bouwkundig inzicht of bent erg gedreven om dit te leren
Kennis van Word & Excel
Je bent communicatief vaardig en je staat stevig in je schoenen
Je kan planmatig werken en bent stressbestendig




Geen 9-5 mentaliteit
Je bent een teamplayer en hebt een goede dosis humor

Dit krijg je van ons:










Een leuke werkplek waar ruimte is voor eigen inbreng
Een goed salaris
Auto van de zaak
Laptop van de zaak
Mobiele telefoon van de zaak
Volop doorgroeimogelijkheden
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Werken in een gezellig team
Werken aan de mooiste projecten van Nederland

Solliciteren:
Ben jij de persoon die we zoeken, aarzel dan niet te solliciteren en spreken wij elkaar snel.
Je kunt je motivatie voorzien van een CV, sturen naar info@portix.nl. Wil je meer informatie of heb je vragen
over de functie, neem dan contact op met ons op via 085-4010477 en vraag naar André de Heus

