
 

 

 
Als Project Supervisor ben je 
verantwoordelijk voor de volledige 
installatie, ingebruikname en oplevering 
van onze systemen op locatie. 
 
Functieomschrijving 
Als Project Supervisor heb je een uitdagende, 
internationale en belangrijke functie. 
Onderstaand een greep uit jouw 
werkzaamheden: 

• Soms alleen, maar meestal door 
aansturing van én in samenwerking met 
een team, ben je in staat om onze 
reinigingsinstallaties te installeren en in 
gebruik te nemen. 

• Dit doe je aan de hand van het 
procesdiagram (P&ID) en de functionele 
specificaties (Scope of Work). 

• Je levert het project op aan onze klanten 
en draagt deze over aan onze Service 
Afdeling.  

• Je geeft training aan de eindgebruiker. 

• Je werkt nauw samen met onze 
projectleider, werkvoorbereider, de 2D-, 
3D-, elektro- en software-engineers. 

 
Verder wordt van jou verwacht dat je een 
actieve bijdrage levert aan de ontwikkeling 
van de organisatie, meehelpt aan de 
standaardisering. 

 
Wat verwachten wij van jou? 

• Je beschikt over hbo- werk- en 
denkniveau in de richting van 
Elektrotechniek, Mechatronica of 
vergelijkbaar. 

• Persoonlijke kenmerken: goed technisch 
inzicht, nauwkering, georganiseerd. 

• Je spreekt zowel de Nederlandse als 
Engelse taal. Duits is een pré. 

• Je hebt rijbewijs B en VCA-diploma. 

• Je vindt het leuk om internationaal te 
reizen. 

 

Wat bieden wij? 

• Veel mogelijkheden voor persoonlijke en 
technische ontwikkeling. 

• Een functie met veel uitdaging en potentie, 
waarin je veel ruimte krijgt voor je passie 
voor techniek. 

• Een marktconform salaris € 45-52,5kp/j, 
pensioenpremie en goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden.  

• Leasefietsplan, (sportieve) bedrijfsuitjes, 
vrijmibo 

• De mogelijkheid extra vakantiedagen te 
kopen. 

• Een internationale, plezierige en informele 
werksfeer in #TeamGröninger. 

 
Wie zijn wij? 
Gröninger Cleaning Systems is een 
wereldwijd opererende fabrikant van (hoge- 
en lagedruk) reinigingssystemen en -
apparatuur; met kantoren in Duitsland, 
Singapore, China en USA. Het bedrijf levert al 
sinds 1947 complete systemen, van 
gebruiksklare units tot complexe turn-key 
oplossingen. De bedrijfsactiviteiten omvatten 
ontwerp, ontwikkeling, engineering, installatie 
en service van de complete reinigingstechniek 
en de benodigde infrastructuur en technische 
installaties daaromheen.  
 
Gröninger is o.a. dé global expert in systemen 
om tankwagens en tankcontainers te reinigen. 
Met maatwerk kan aan de allerhoogste klant-
specificaties worden voldaan. Gedurende de 
hele levensduur van de systemen is er voor 
Gröninger een actieve rol weggelegd. Anno 
2022 bestaat #TeamGröninger uit zo'n 55 
uiterst gemotiveerde en deskundige 
medewerkers. 
 
Enthousiast? 
Ben je enthousiast geworden en wil je 
onderdeel worden van #TeamGröninger? 
Mail dan je cv en motivatie naar Johan 
Giberius, via het e-mailadres: 
Giberius@groninger.nl 
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