
Gebruik toch je verstand!
VBV elektro en kunststof is een kwalitatief technisch hoogstaand bedrijf met een innovatief, meedenkend en 
oplossingsgericht karakter in de regio Uden. VBV is zowel lokaal als internationaal actief in de industriële 
automatisering, elektro- en kunststoftechniek. Met onze honderd medewerkers werken we dagelijks aan de 

meest uiteenlopende en uitdagende technische projecten.

Commercieel 
projectleider 
industriële 

milieutechniek

Wie zijn wij? 
Op de afdeling kunststoftechniek we gespecialiseerd in de 
verwerking en bewerking van hoogwaardige kunststoffen. 
We ontwikkelen, ontwerpen en realiseren de meest 
uiteenlopende kunststof producten, installaties en 
oplossingen voor de industriële sector. 

Wat zijn je werkzaamheden? 
Op dit moment zien we een grote kans in het verduurzamen 
van de industriële sector met behulp van milieutechnische 
oplossingen zoals lucht- stof- en gaswassers. Wij zijn 
op zoek naar iemand met een commercieel-technisch 
profiel die deze uitdaging met ons aan wil gaan. Het leuke 
aan deze baan is de diversiteit aan werkzaamheden: je 
begeleidt de projecten van A tot Z. Je houdt je bezig 
met het vinden, benaderen en bedienen van (nieuwe) 
industriële markten en opdrachtgevers en weet onze 
installaties te verkopen. Je bent uitvoerig betrokken bij 
het ontwerpproces van de verschillende installaties. Ook 
ben je verantwoordelijk voor de aansturing van het team 
monteurs welke werkzaam zijn in onze werkplaats en op 
de klantlocatie. Dit alles op het gebied van milieutechniek, 
industriële technieken en kunststoftechniek.

Wie zijn je collega’s? 
Op de afdeling kunststoftechniek ben je werkzaam in 
een team van circa 25 medewerkers. Daarnaast ben je 
werkzaam op kantoor, samen met zo’n 5 á 10 collega’s.

Wat verwachten wij van jou?
• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.
• Je hebt relevante ervaring in de industriële sector, ervaring in 
milieu- en/of kunststoftechniek is een pre.
• Je bent commercieel, technisch en organisatorisch sterk.
• Je bent proactief, motiverend en ondernemend. 
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit, je bent stressbestendig en 
vindt afwisseling leuk.
• Je bent in bezit van een rijbewijs B.

Voldoe je niet volledig aan de eisen? Met de juiste motivatie 
zijn wij bereid om te investeren in een traject waarmee je wordt 
opgeleid in de juiste skills.

Wat hebben wij jou te bieden?
• Een uitdagende en veelzijdige technische baan.
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Een prettige werksfeer in een groeiend familiebedrijf.
• De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en om door te     
groeien.

Zin om ons team te komen versterken? 
Stuur je motivatiebrief en cv naar vacatures@vbv.nl en vermeld 
hierbij de titel van de vacature. 

Slim gemaakt.
Goed bedacht.
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