
 

 

N+P Group draagt al ruim 25 jaar bij aan een betere, groene wereld. Dit doen wij door pionier en marktleider te zijn 
op het gebied van productie en levering van alternatieve grond- en brandstoffen, gebaseerd op niet recyclebaar 
afval. Wij zetten niet recyclebare afvalstromen om tot bruikbare materialen, waarmee primaire grondstoffen en 
fossiele brandstoffen in diverse industriële processen worden vervangen.  
 
Wereldwijd adviseren wij onze klanten over nieuwe hergebruiksmogelijkheden en verzorgen wij onder andere 
analyses. We vragen in- en exportvergunningen aan, handelen wettelijke exportprocedures af en organiseren 
middels diverse modaliteiten de logistiek van de grond- en brandstoffen. Het doel van N+P is om mondiaal uit te 
groeien tot een toonaangevende producent en leverancier van duurzame grond- en brandstoffen. 
 
(Be)kijk voor meer informatie over ons bedrijf de volgende websites en filmpjes. 
Corporate website    
Subcoal website,    
Step into the world of N+P 
Corporate movie 
 
N+P Group is momenteel op zoek naar een ‘Project Delivery Manager’ om toezicht te houden op en uitvoering te 
geven aan de verschillende ontwikkelprojecten voor de nieuwe productielocaties van N+P in Europa. 
 

 

De functie  omvat alle aspecten van het ontwerp, de constructie, inbedrijfstelling en het overdragen aan 
‘Operations’ / productie. De PDM is verantwoordelijk voor de oplevering van gebruiksklare locaties ter realisatie van 
de internationaal vereiste productiecapaciteit voor N+P Group binnen de gestelde tijd, budgetten, kwaliteit en 
overige eisen. 

De PDM zal een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van het strategisch plan van N+P. De functiehouder zorgt 
voor een tijdige levering van de planning, het ontwerp, de uitbesteding en de inbedrijfstelling van de 
productielocaties. De PDM is nauw betrokken bij de identificatie en definitieve locatieselectie tot aan de 
gebruiksklare oplevering van een  productielocatie. 

De PDM zal regelmatig fysiek ter plaatse zijn tijdens alle fasen (incl. inbedrijfstelling) van het project en zal de eerste 
verantwoordelijke en het aanspreekpunt zijn voor het N+P management, de lokale aannemers en de autoriteiten 
voor iedere project. 

 
De belangrijkste werkzaamheden en verantwoordelijkheden  

- Locatie opleverplan afleiden uit het strategisch plan met werkbare projectplannen met een uitgebreide 
planning, budgetten en middelen die nodig zijn om de nieuwe site-projecten (zowel green- als brownfield) 
te realiseren. 

- Opstellen en coördineren van ‘request-for-proposals’ aan leverancier en het bepalen van de reikwijdte van 
de technische werkpakketten voor externe leveranciers (bijv. EPC-firma's). 

- Deelnemen aan (EPC) aannemerselectie en contractonderhandelingen. 
- Uitvoeren en ondersteunen van ‘due diligence’ op potentiële locaties (green- en brownfield), de 

geschiktheid van geïdentificeerde locaties evalueren. 
- Deelnemen aan due diligence-onderzoek, analyse van verschillende rapporten (d.w.z. milieu, geo-

technologie, enz.). 
- Evalueren van technische ontwerptekeningen en technische resultaten van aannemers om prioriteit te 

geven aan de kritieke gebieden voor verdere beoordeling. 
- Beheer van de ‘Request-for-information’ en ‘Change-Management’ processen voor ontwerpwijzigingen 

inclusief de commerciële samenhang en andere verzoeken van leveranciers en andere belanghebbenden. 
- Coördineren van vergunnings- en goedkeuringsprocessen met de diverse stakeholders. 
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- Coördinatie van aannemers en andere leveranciers om de contractuele verplichtingen zeker te stellen 
- Beheer de activiteiten van het interne team van projectengineering, productontwikkeling, activabeheer, 

juridisch en boekhoudkundig personeel, evenals de resultaten van de klant, regelgevende en vergunning 
houdende autoriteiten. 

- Zorgdragen voor de kwaliteitsborging van het project door inspecties ter plaatse uit te voeren, en indien 
nodig te coördineren met onafhankelijke externe firma's. 

- Coördinatie en voorzitten van voortgangsoverleggen met het management van N+P, aannemers en andere 
relevante organen. 

- Bijhouden van gedetailleerde projectplannen en statusdashboards. 
- In algemene zin het zorgen voor naleving van zakelijke, technische, wettelijke en lokale voorschriften en 

vereisten. 
- Fungeren als bewaker en sponsor van de EPC-functionaliteit binnen N+P. 
- Ontwikkelen van standaarden en blauwdrukken voor de oplevering van standaard locaties. 
- Direct en indirect adviseren over EPC en bouw gerelateerde projecten en aangelegenheden. 
- De PDM rapporteert rechtstreeks aan de COO EU. 

 

Wie zoeken wij? 

Onze ideale PDM voldoet aan onderstaande functie-eisen. 

- In het bezit zijn van een Master diploma in bouw of techniek 
- Projectmanagement gecertificeerd (IPMA B etc.) zijn 
- Ruime ervaring hebben met (succesvol) managen van grote projecten in een internationale omgeving. 
- Kunnen opereren in diverse culturen 
- Een hands-on mentaliteit hebben (incl. directe en resultaatgerichte communicatie) 

 
Naast bovenstaande is hij/zij  verantwoordelijk, resultaatgericht en een goede teamplayer. 
 

Wat bieden wij? 

Ondanks de sterke groei zijn wij een familiebedrijf met een informele werkomgeving en een prettige, persoonlijke 
werksfeer. Met gedreven collega’s streven we samen naar het beste resultaat voor ons bedrijf en voor de werknemers. 
We bieden je een fulltime baan voor onbepaalde tijd, waarbij je inzet en de behaalde resultaten beloond worden met 
goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een bonusregeling. 

N+P stimuleert ontwikkeling en persoonlijke groei, er zijn ruime mogelijkheden om deze ontwikkeling en groei te 
realiseren. 

Contact 
Zoek je een nieuwe uitdaging en spreekt de bovenstaande omschrijving je aan? ? Stuur dan een mail met je CV en 
motivatiebrief naar Jeroen.Matthijssen@np-recycling.com. 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 


