
 

 

 

 

Projectmedewerker Logistics & Customer Service   
Fulltime, jaarcontract 

 
 

Onze organisatie  
M&G Group is één van de meest succesvolle MKB bedrijven in de Nederlandse maakindustrie en is internationaal 
marktleider op het gebied van rookgasafvoer- en luchtdistributiesystemen. In de afgelopen tien jaar is M&G 
Group uitgegroeid tot een internationale organisatie, bestaande uit tien locaties verspreid over meerdere landen 
in Europa met ruim 600 medewerkers. De producten worden vervaardigd in eigen moderne productiefaciliteiten. 
 
Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar een Projectmedewerker met als standplaats Assen/Groningen 

 

Omschrijving 
Als Projectmedewerker maak je deel uit van het project dat ten doel heeft om een centraal Warehouse te 
realiseren voor de M&G Group. Je fungeert als spin in het web en bent het aanspreekpunt voor het Salesteam. 
Jouw werkzaamheden bestaan onder meer uit het inventariseren van de wensen van alle belanghebbenden, het 
verzamelen van informatie t.b.v. het project, het uitwerken van processen en het verzorgen van de 
projectadministratie. Daarnaast zal je werkzaamheden verrichten ter ondersteuning van de Customer Service.  

 
Wat vragen wij? 
 Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding, bij voorkeur International Business Languages of een soortgelijke opleiding. 
 Je hebt uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en beschikt daarbij over een goede 

beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Kennis van de Franse taal is een pré 
 Je bent een teamspeler die analytisch te werk gaat en alle belanghebbenden op een heldere manier van informatie 

kunt voorzien 
 Je bent klantvriendelijk en weet in de behoefte van de klant te voorzien 
 

Arbeidsvoorwaarden 

M&G Group biedt de juiste kandidaat een goed pakket arbeidsvoorwaarden, uitstekende ontwikkelingsmogelijkheden 
en een mooie uitdaging binnen onze groeiende organisatie.  
 

Informatie en sollicitatie 
Sollicitaties kun je sturen naar Renée Nicolai, HR Business Partner, r.nicolai@mg-group.com. De in- en externe 
werving vindt gelijktijdig plaats. Voor meer inhoudelijke informatie met betrekking tot deze vacature kun je 
contact opnemen met Maarten Brouwer, Manager Logistics, m.brouwer@mg-group.com. Een assessment kan 
onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 
 


