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Wij zijn Leemberg
Altijd no-nonsense service
voor industrie | offshore | scheepvaart

INDUSTRY OFFSHORE MARINE ENGINEERING

Vacature
Ervaren Project Manager



INDUSTRY OFFSHORE MARINE ENGINEERING

Wij zijn Leemberg
Wij zijn in ontwikkeling. Wil jij bijdragen aan de 
ontwikkeling van ons bedrijf? Wil jij jezelf in elk 
opzicht verbeteren? Dan zoeken we jou!
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Leemberg Pijpleidingen en Apparatenbouw BV is een middelgroot en groeiend productiebedrijf in 

Zwijndrecht met ongeveer 150 werknemers op het gebied van leidingsystemen en apparatenbouw dat 

werkt voor gerenommeerde klanten in de markten industrie, scheepvaart en offshore. Een klantgerichte 

werkwijze, enthousiaste vakmensen en meer dan 50 jaar ervaring in genoemde markten zorgt er voor 

dat Leemberg Pijpleidingen en Apparatenbouw BV een imago heeft verworven van een betrouwbare 

onderneming/partner die met uitstekende producten, diensten en een goede service inspeelt op de 

wensen van haar (internationale) klanten. Dit alles met een hoge mate van zorg voor kwaliteit en veiligheid. 

Leemberg verzorgt projecten voor nieuwbouw of vervanging/reparatie van € 10.000,- tot € 8-10 miljoen. 

Naast verschillende Fabricage afdelingen beschikt Leemberg o.a. over een aantal Project Managers, 

een QC Manager/afdeling, een HSEQ/Safety Manager en afdelingen Bedrijfsbureau/werkvoorbereiding, 

Project Controlling/Administratie, Sales/Calculatie, Engineering en HR.

Er wordt gewerkt in een informele en collegiale sfeer waar samenwerking belangrijk is. Wij zijn een 

allround dienstverlener (nationaal en internationaal) en beheersen en combineren het totale traject van 

ontwerp/engineering, fabricage, installatie, in bedrijf stellen en onderhoud/service. Wij staan bekend als 

een betrouwbare werkgever met uitstekende arbeidsvoorwaarden waar aandacht is voor het collectief 

maar zeker ook voor het individu.



INDUSTRY OFFSHORE MARINE ENGINEERING

Wij hebben per direct plaats voor een

ervaren Project Manager
De Project Manager is verantwoordelijk voor een goede uitvoering en afronding van leidingwerkprojecten 

met tevreden klanten als resultaat. Hij rapporteert aan de directeur Projecten van Leemberg en heeft de 

leidinggevende verantwoording over alle betrokken medewerkers van het project.
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Taken/verantwoordelijkheden

n  Meerdere leidingwerkprojecten zelfstandig operationeel, technisch/kwalitatief en financieel kunnen 

managen.
n  Projecten binnen vooraf opgegeven/redelijke grenzen (kwaliteit, planning, financieel) kunnen realiseren 

(afhankelijk van kennis en ervaring projecten van € 10.000,- tot € 4-6 miljoen, incl. prefabricage en evt. 

subcontracting, m.n. in Z-W Nederland).
n  Opstellen en uitvoeren van projectplannen welke voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau .
n  Leiding geven/aansturen (op een duidelijke manier) van uitvoerders/voorlieden en projectteams.
n  Samenwerking kunnen creëren tussen de verschillende functies, afdelingen en partijen.
n  Goede contacten en samenwerking onderhouden met de klant (tevreden klant) en overige partijen 

(o.a. engineeringsbureau, subcontractors/leveranciers etc.).
n  Financiële sturing, rapportage en verantwoordelijkheid van de projecten onder zijn beheer.
n  Veiligheidsbewustzijn en sturing geven aan de medewerkers op dit aspect.
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Wil jij met ons meegroeien en jezelf verbeteren in elk opzicht?

Mail jouw sollicitatiebrief en/of cv naar onze HR Manager Michel van ’t Hof: m.vanthof@leemberg.nl of 

solliciteer via het contactformulier op onze website: www.leemberg.nl/vacatures. Bij vragen kan je ook 

direct contact met hem opnemen 078-6771166 of dmv een whatsappbericht naar 0648139839 

Profiel

n  Relevante ervaring als Project Manager (min. ± 5-10 jaar)
n  Relevante/voldoende Piping ervaring (voorkeur o.a. als Project Manager Piping)  
n  Minimaal MBO/HBO niveau 
n  Ervaring c.q. kennis van engineering, planningsmethodieken, financial project control 
n  Technisch inzicht en kennis van de gangbare technieken, lasprocessen, materialen, normen en 

standaarden
n  Thuis zijn in de markten industrie, nieuwbouw/reparatie en bij voorkeur ook scheepsbouw, offshore
n  Goede leidinggevende capaciteiten, kunnen delegeren
n  Zelfstandig, flexibel, creatief
n  Stressbestendig, in staat om hoofd- van bijzaken te onderscheiden
n  Resultaatgericht, proactieve houding, klantgericht
n  Commerciële vaardigheden (gespreksvaardigheden met de klant), persoonlijke presentatie 
n  Goede beheersing Nederlands/Engels, communicatieve eigenschappen, empathisch vermogen
n  Betrouwbaar, loyaal


