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PROJECTLEIDER 
 

Dalsem Mushroom Projects bv 
 
Dalsem Mushroom Projects bv is een internationaal opererend bedrijf en vervult een 

toonaangevende rol bij de wereldwijde realisatie van champignon- en composteringsprojecten. Wij zijn 

sterk in het ontwerpen en realiseren van complete projecten als ook in de toelevering van deel 

projecten waar de nadruk ligt op klimaat installaties, computer regelsystemen, koel-, verwarming- en 

stoominstallaties, speciale inrichtingen en componenten voor de sector en nog veel meer. 

 

Functie en markt 
 
Als projectleider bent u verantwoordelijk voor de voorbereiding, planning, kwaliteitsbewaking en 

uitlevering van projecten voor technische installaties, machines en bouwkundige werken. Als zodanig 

stuurt U functioneel collega’s van diverse afdelingen aan die deel uitmaken van het projectteam.  

U neemt afgesloten contracten onder uw hoede en draagt zorg voor zorgvuldige en tijdige realisatie 

van de projecten binnen de contractueel vastgestelde kosten en budgetten. Het  betreft met name 

bouwkundige werk, constructiewerk, eenvoudige mechanische delen en HVAC  installaties. Het 

communiceren met zowel toeleveranciers als klanten behoort tot uw werkzaamheden. 

Bij de projecten moet u zich voorstellen dat deze gerealiseerd worden in het buitenland maar worden 

uitgeleverd vanuit onze vestiging in Horst. Logistiek en begeleiding op afstand geven deze functie een 

extra dimensie. Een deel van de projecten wordt onder uw leiding door onderaannemers en/of eigen 

personeel op locatie bij de klant uitgevoerd. Indien gewenst behoort een projectbezoek op locatie tot 

uw taken. 

 

Zeer van belang is dat we met de klant een plan ontwikkelen dat past bij zijn situatie. Hierbij dragen wij 

bij met een schat aan ervaring. Bij deze ontwikkelingen wordt verwacht dat we adviezen en inzichten 

verstrekken omtrent optimale  ontwerpen en lay-outs, oog hebben voor economische haalbaarheid en 

vervolgens de technische oplossingen aandragen en toelichten. Elke situatie is anders en 

ondersteuning is altijd toegesneden op de situatie van dat moment. De kracht van Dalsem is hiermee 

deskundig en adequaat mee om te gaan. 

 

Functie eisen  

Wij vragen enige jaren werkervaring alsmede werk en denk niveau HBO techniek. Daarnaast vragen 

wij elementaire beheersing en ervaring met de pakketten Autocad en zo mogelijk Inventor. Verder 

beschikt U over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling alsook schriftelijk.  

Talenkennis: Nederlands en Engels in woord en geschrift, bij voorkeur ook Duits. 
Kennis van Microsoft Office en ervaring met ERP systemen is noodzakelijk. 
 

Filosofie van Dalsem 

 
Wij richten ons op de levering van technologie, projecten en installaties voor de champignonteelt als 

globale speler. Onze projecten zijn inmiddels in tientallen landen gerealiseerd, verspreid over de 

gehele aardbol. 

Kerngedachte bij Dalsem is het vergaren, ontwikkelen en verkopen van kennis en daarmee  de 

projecten en installaties. We zijn een relatief kleine organisatie gericht op deze projectontwikkeling.  
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Al onze installaties en projecten worden bij ons op kantoor tot in detail uitgewerkt en  

getekend  waarop de productie in het merendeel van de gevallen word uitbesteed, voor  

een deel in Oost Europa en Azië.  

Gemiddeld werken een twintigtal mensen indirect voor onze organisatie, direct en indirect.  

Een klein gedeelte van de productie vind plaats in ons bedrijf. Wij werken met sterke partners  

voor machines en relevante delen van de installaties. Met deze benadering wordt economisch 

optimaal geproduceerd, zijn we slagvaardig en lenig. 

 

 

Missie Dalsem  
 

Goede en betrouwbare partner zijn voor de klant met een inhoudelijke meerwaarde. Met kennis en 

deskundigheid tot optimale voorstellen komen. Een installatie leveren die hoog van kwaliteit is en op 

een zo economisch mogelijke manier wordt geproduceerd. 

 

Algemeen 

 
We zijn gevestigd in een gezellig en modern kantoor met enthousiaste collega's die allemaal zeer 

betrokken zijn bij het werk en informeel met elkaar omgaan. Wij bieden uitstekende primaire en 

secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Contactgegevens 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Ron Hegger via 077-3985525. 

 

Schriftelijke sollicitaties kunnen gericht worden aan : 

 

DALSEM Mushroom Projects b.v. 

Ter attentie van de Directie 

Postbus 6191 

5960 AD Horst 

 

of stuur uw sollicitatie naar: info@dalsemmushroom.nl 
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