
VACATURE: TECHNICAL

PROJECT SUPPORT 
Voor de verdere professionalisering van onze werkzaamheden hebben wij een nieuwe

functie open staan. Wij zoeken iemand die zich volledig kan richten op de technische

ondersteuning van onze meest uitdagende lifting projecten in West Europa.

Geïnteresseerd?

Lees hier onder verder of kijk op WWW.LGH.EU bij onze vacatures.



LIFTING EXPERT GEZOCHT

Op het hoofdkantoor van LGH Europa in Ridderkerk willen we een nieuwe collega toevoegen aan ons team
van Lifting Experts. Iemand die onze binnen- en buitendienst ondersteunt met alle technische uitdagingen
die we tegenkomen.

Wat ga je doen?
In deze internationale B2B-omgeving werk je dagelijks samen met collega's van de binnen- en buitendienst 
en verzorg je de technische ondersteuning van onze projecten. Op basis van de uitdaging die voor ons ligt
voer je berekeningen door en presenteer je oplossingen met behulp van AutoCAD. Dat is de bureauzijde van
het verhaal, maar je gaat ook op pad. 
Je verzorgt namelijk interne trainingen op het vlak van hef- en hijstechniek en ook op locatie bij onze
klanten kun je helder en gepassioneerd uitleg geven. Tegelijkertijd hou je jezelf op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hijsmaterieel en oplossingen, denk je na over innovatie en kunt
deze beoordelen en selecteren op relevantie en haalbaarheid.

Hoe ziet ons team eruit?
Ons Europese hoofdkantoor is gevestigd in Ridderkerk (Nederland), van waaruit wij de Nederlandse,
Belgische, Franse, Duitse en Zweedse markt ondersteunen met advies en equipment. De hele organisatie is
te karakteriseren als informeel, toegankelijk, nuchter en hard werkend. Ook in Engeland, de Verenigde
Staten en Canada hebben we vestigingen. Daarmee zijn we één van de grootste spelers wereldwijd op het
gebied van de verhuur van lifting equipment.

Wat maakt jou een goede kandidaat?
Als spil in het technische web bij projecten is duidelijke communicatie voor jou geen enkel probleem. Door
je ervaring in deze markt kun je met zelfvertrouwen zowel collega’s als klanten ondersteunen en overtuigen.
Je enthousiasme, ook bij het voordragen van nieuwe technieken en andere innovaties is aanstekelijk.
Cultuurverschillen vind je interessant en een leuke uitdaging. Een presentatie of training voor een team?
Geen probleem! En tot slot ben je naast AutoCAD natuurlijk bekend met de standaard Microsoft Office
programma’s en zijn de principes van een ERP en CRM systeem je bekend. Je beschikt over HBO werk- en
denkniveau en hebt ervaring in de wereld van hef- en hijstechniek. Je hebt affiniteit met de commerciële
kant van je verhaal en spreekt en schrijft vloeiend in het Engels. Duits is een pré.

Wat bieden wij jou?
Een marktconform salaris, coaching en training, een goed bereikbaar en mooi kantoor in Ridderkerk en
prettige collega’s. Ook bieden we de ondersteuning om collega's vanuit huis te laten werken. Ook
investeren we in jouw toekomst met behulp van coaching, trainingen en opleidingen. 

Wil je meer weten over ons? 
Kijk rond op onze website en vergeet niet de social mediakanalen op Instagram en LinkedIn te bezoeken. We
delen daar ons werk en bieden je een kijkje in de keuken.

Heb je interesse?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar jobs@lgh.eu voor 30 november en richt deze aan Edwin Boelens.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld!

Ridderkerk - 
Technical project support medewerker


