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SITE COORDINATOR
Ben jij op zoek naar een interessante omgeving waarbij je de link bent tussen ELBRONS en onze
afnemende partijen in de technische branche? Wil je jouw opgedane kennis van luchtgekoelde
warmtewisselaars aanwenden binnen ons bedrijf en, al dan niet ondersteund door een
projectteam, interessante projecten tot een goed einde brengen?
Ons bedrijf wordt in de markt als dé specialist voor procesoptimalisatie gezien. Als jij vanuit je
technische kennis verbinding kunt maken met onze relaties en daarbij anderen kunt motiveren om
de beste kwaliteit en leverbetrouwbaarheid te garanderen, dan is dit jouw baan!
Over ELBRONS
ELBRONS loopt voorop door de zeer creatieve oplossingen in het verbeteren van de prestaties van luchtgekoelde
warmtewisselaars. We zijn onbetwist de internationale leider in baanbrekende en innovatieve technologieën
voor capaciteitsvergroting van luchtgekoelde warmtewisselaars. Trots zijn we op de wereldwijde patenten die
we hebben vastgelegd, in het bijzonder voor het gebruik van de speciaal ontworpen COOLINGMIST™ & LNG
SCREEN TECH™.

Jouw rol
Als Site Coordinator voer je projecten uit bij één of meerdere relaties van ELBRONS. Je bent de eerst
verantwoordelijke voor het navolgen van de contractafspraken die tussen de (internationale) relatie en ELBRONS
zijn gemaakt. Daarbij weet je de verwachtingen uitstekend te managen en kom je met creatieve ideeën en
oplossingen. Je bent op de hoogte van de omstandigheden en de urgentiebehoefte van de betreffende relatie en
verantwoordelijk voor de uitvoer van de werkzaamheden. Je bezit zowel praktische vaardigheden als
theoretische kennis en zet beide kwaliteiten in om ieder project op de beste manier af te ronden. Je stelt voor
ieder project het optimale projectteam samen, waarbij je gebruik maakt van interne en externe resources en
weet jouw projectteam op motiverende wijze te begeleiden, complimenteren en corrigeren. Je schakelt op tijd
bij calamiteiten en neemt daarvoor je verantwoordelijkheid. Tot slot ben je alert op nieuwe kansen en mogelijke
bedreigingen voor zowel de relatie(s) als de organisatie en kan je daar vanuit een ondernemersgeest op
anticiperen.

Profielschets
Als Site Coordinator heb je je zowel technisch inhoudelijk (MBO/HBO WTB of bijvoorbeeld procestechniek) als op
intermenselijke aspecten (houding en gedrag) goed ontwikkeld. Je bent bekend met de olie en gas industrie en
hebt al wat jaren werkervaring. Zowel het zelfstandig uitvoeren van projecten als het positief motiveren van
anderen op de site bij de relatie zijn belangrijke componenten. Bij het uitvoeren van projecten zijn onder andere
doorzettingsvermogen en het bedenken van creatieve oplossingen belangrijke aspecten. Bij het motiveren van
anderen zijn dat positieve beïnvloeding en inspireren. Je bent dus zowel uitvoerder als relatiebouwer. Tot slot
ben je ondernemend, flexibel en mobiel en durf je (eind)verantwoordelijkheid te nemen. Uiteraard beheers je
de Nederlandse en Engelse taal goed en vind je het geen probleem om je uit te spreken en te presenteren.

Wat mag je van ons verwachten?
Je krijgt de kans om binnen een groeiende en innovatieve onderneming je verantwoordelijkheid te nemen voor
uitdagende en omvangrijke internationale projecten, waarbij je de intermediair bent tussen verschillende
belanghebbenden. Jouw competenties om anderen te inspireren en te motiveren worden aangewend of verder
door ons ontwikkeld. Verder bieden wij je een marktconform salaris en zeer aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden,
waaronder een werk-bus.

Durf jij het aan?
Dan nodigen wij je uit om je motivatie op papier te zetten en te sturen naar info@elbrons.com.

www.elbrons.com

