
 
 

 
 

Onze organisatie  
M&G Group staat in de top 10 van de meest succesvolle MKB bedrijven in de Nederlandse maakindustrie en is 

internationaal marktleider op het gebied van rookgasafvoer- en ventilatiesystemen. In de afgelopen tien jaar is 

M&G Group uitgegroeid tot een internationale organisatie, bestaande uit 12 vestigingen met ruim 1.200 

medewerkers en een omzet van ca. € 220 miljoen. 

De verschillende vestigingen onderscheiden zich in hun markt met succesvolle innovaties en op maat gemaakte 

oplossingen. De producten worden vervaardigd uit aluminium, roestvast staal en kunststof in eigen moderne 

productiefaciliteiten. 

M&G Group streeft naar wereldwijde aanwezigheid. Momenteel is M&G Group actief binnen Europa, West-Azië 

en Noord-Amerika. Binnen dit streven zijn duurzaamheid, innovatie, kwaliteit en continuïteit belangrijke 

kernwaarden voor M&G Group. 

 
Voor onze organisatie zijn we op zoek naar een 

 

Project Engineer 
 

Omschrijving 
Als Project Engineer ben je verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van multidisciplinaire projecten. Dit 

betreft veelal  strategische of complexe projecten m.b.t. de implementatie van nieuwe machines en/of 

technologieën.  Je draagt zorg voor het maken van projectplannen, het samenstellen van projectteams en het 

bewaken van de voortgang van projecten. Als Project  Engineer motiveer je de projectdeelnemers en bewaak je 

de afronding  van de projecten binnen de gestelde tijd, kosten en kwaliteit. Je rapporteert  aan relevante 

stakeholders en denkt actief  mee in verbeteringen en oplossingen. 

 

Wat vragen wij? 
 Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau en hebt bij voorkeur ervaring in de maakindustrie 

 Je hebt uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en beschikt daarbij over een goede beheersing van 

de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

 Je hebt ervaring met multidisciplinair projectmanagement vanuit een leidende rol 

 Je bent resultaatgericht en je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken 

 Je bent initiatiefrijk en een echte  aanpakker die over een flinke dosis daadkracht beschikt 

 Je hebt een flexibele werkhouding 

 Je bent in staat problemen te herkennen en in staat hiervoor praktische oplossingen te bedenken in overleg met de 

overige projectleden en belanghebbenden 

 

Informatie en sollicitatie 
Sollicitaties kun je sturen naar Renée Nicolaï, HR adviseur, r.nicolai@mg-group.com  

 

De sollicitatieprocedure zal bestaan uit één of meerdere gesprekken waarbij een assessment onderdeel kan 

uitmaken van de procedure. De einddatum is 1 maart 2017 
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