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PROJECT ADVISOR 
 
BEDRIJFSVOORSTELLING 

 
Met zijn 35.000 medewerkers heeft Hydro een globaal bereik, lokale aanwezigheid en activiteiten op alle 
continenten in ongeveer 40 landen. Hydro Building Systems is één van de voornaamste leveranciers van 
aluminium raam-, deur- en vliesgevelsystemen in Europa. Via de merken Sapa en Wicona wordt gestreefd 
naar het bieden van concrete meerwaarde voor architecten, raamfabrikanten, gevelbouwers, aannemers 
en andere bouwbeslissers, via continue productinnovatie en projectoplossingen. Wij bieden architecten, 
bestekschrijvers, metaalproducenten, investeerders en huiseigenaren wereldwijd een uitgebreid 
assortiment innovatieve, betrouwbare en esthetisch fraaie aluminium schuif- en vouwsystemen, gevels, 
deuren, ramen en in het gebouw geïntegreerde fotovoltaïsche systemen. 
 
DOELSTELLING 
 
Om de stijgende vraag naar onze producten op te vangen en het potentieel te realiseren zijn we op zoek 
naar een Project Advisor ter versterking van ons team in Drunen. Het takenpakket omvat vooral  het 
promoten van onze innovatieve product onwikkelingen, het actief ondersteunen en te woord staan van 
architecten en het verhogen van onze merkbekendheid. 
 
VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 
Je bent verantwoordelijk voor het: 

• Promoten van onze producten en services bij architecten en opdrachtgevers/ontwikkelaars 
• Actief ondersteunen en formuleren van antwoorden in de ontwerpfase en uitwerking 
• Technisch en commercieel meedenken i.s.m. de Project Manager om optimaal te voldoen aan de 

wensen van de verschillende bouwbeslissers 
• Verhogen van de merkbekendheid bij de bouwbeslissers 
• Reageren op veranderingen in de markt 

Daarnaast volg je de trends en de productevoluties binnen onze bedrijfstak nauwgezet op en werk je actief 
mee om hierop een oplossing te formuleren. 
 

OPLEIDING EN ERVARING 
 

• Je bent klantgericht, sociaal en charismatisch 
• Je haalt vooral voldoening uit het netwerken 
• Je hebt bij voorkeur al enkele jaren ervaring binnen de sector van aluminium ramen, deuren en 

gevelelementen in een commercieel-technische functie 
• Kennis van Autocad & Revit  
• Je werkt zelfstandig, gestructureerd en komt afspraken na 
• Nederlands is een must, kennis van Engels of Duits is een pré 
• Het geven van commerciële presentaties is voor jou geen probleem 

 

 
  



                                           VACATURE – PROJECT ADVISOR 2 / 2  

 

DATE: 19 SEPTEMBER 2018  
 

 

 
AANBOD 

 
• Hydro Building Systems is een standvastige, aantrekkelijke werkgever die zich als internationale 

groep tot één van de Europese marktleiders heeft ontwikkeld 
• Je werkt met een ambitieus team dat ondersteund wordt door verschillende support afdelingen 

binnen een internationale context 
• Je kan actief het potentieel van de Hydro Groep realiseren en daardoor ook meegroeien binnen de 

organisatie 
• Je kan rekenen op een aantrekkelijk salarispakket 

 

ALGEMEEN 
Bedrijf 
Locatie 
Rapporteert aan 

Hydro Building Systems Netherlands BV 
Drunen, Nederland 
Project Manager Nederland 

 
CONTACT 
Stuur je CV en motivatiebrief naar jasmina.bollens@hydro.com 
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