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WORD JIJ ONZE NIEUWE PROJECT MANAGER? 
 

Bij PIA Automation B.V. zoeken we per direct een: 
 

TECHNISCH PROJECTMANAGER ELEKTROTECHNIEK (FULLTIME) 
 

De functie: 

Als Project Manager bij PIA Automation B.V. heb je een veelzijdige functie te pakken. Je bent in 

hoofdlijnen verantwoordelijk voor de planning, kwaliteit en voortgang van de lopende projecten 

waarbij je zowel intern als extern het aanspreekpunt bent. Je geeft dagelijks leiding aan de 

projectteams en zorgt voor technische ondersteuning aan de engineers en werkvoorbereiders. Je 

onderhoudt contact met de klantrelaties, denkt mee met de opdrachtgevers en maakt calculaties en 

offertes.  
 

Wie zoeken wij:  

- Je werkt en denkt op HBO niveau en hebt een afgeronde technische opleiding; 

- Je hebt ervaring als Project Manager; 

- Je hebt kennis van Microsoft Office en kennis van Syntess is een pré; 

- Je hebt goede communicatie skills; 

- Je bent gedreven en zet net dat stapje extra om tot een goed resultaat te komen; 

- Je bent woonachtig in de regio Zuidwest Nederland en in het bezit van je rijbewijs B. 

 

Wat bieden wij:  

- Een  leidinggevende rol in een uitdagende functie in een leuk team; 

- Fulltime functie; 

- De juiste arbeidsvoorwaarden, met een goed salaris; 

- Laptop, telefoon en mogelijkheid voor een leaseauto; 

- Goede en informele werksfeer;  

- Vrijdagmiddagborrel, teamuitjes en personeelsfeestjes.  

 

Over PIA Automation B.V.: 

PIA Automation B.V., gevestigd in de plaats Tholen, is een creatief elektrotechnisch 

automatiseringsbedrijf, waar je iedere dag wordt uitgedaagd. Bij PIA Automation werk je in diverse 

branches aan uiteenlopende installaties. De medewerkers vormen een hecht team en de 

communicatielijnen zijn kort. Kijk voor onze laatste projecten op www.pia-automation.com!  
 

Ben jij net zo enthousiast als wij? 

Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. Graag ontvangen we je sollicitatie middels een 

motivatie en CV op hrm@pia-automation.com. Heb je verdere vragen over deze vacature? Neem 

dan contact op met Mark de Leeuw of Jorica Groeneveld (HR) via tel. 085-0200900.  


