
 
Vacature 

 
Fulltime Projectmanager 

(English below) 
 
Redak Service and Maintenance BV is een snelgroeiend bedrijf in de dynamische wereld van de 
windenergie. Met ons enthousiaste team focussen we ons voornamelijk op het onderhoud en het 
repareren van de bladen en andere onderdelen van windmolens. We opereren op nationaal en 
internationaal niveau, zowel onshore als offshore. Ons bedrijf maakt een enorme groei door, omdat de 
vraag naar groene energie stijgt. Ben jij projectmanager en ben je bekend in deze branche? Dan zoeken wij 
jou! 
 
Onze bedrijfstak ontwikkelt zich snel, elke dag kan anders verlopen dan verwacht en we hebben te maken 
met veel projecten tegelijk. De dagen bij Redak kunnen zeer dynamisch zijn en wij zoeken iemand die hier 
goed op kan anticiperen. Snel kunnen schakelen, flexibiliteit en een analytisch denkvermogen zijn 
belangrijke eigenschappen. 
 
Wie zoeken wij? 
Wij zoeken een projectmanager met ervaring in de windenergie. Kennis van Veiligheid, Gezondheid en 
Milieu is een belangrijk onderdeel, want onze projectmanager stelt de plannen rondom deze eisen voor elk 
specifiek project op. Sterke communicatieve vaardigheden en kenmerken van goed leiderschap zijn van 
groot belang binnen Redak. 
De windindustrie is weersafhankelijk en heeft te maken met een hoog en laag seizoen. Een flexibele 
instelling is hier een vereiste.  
 
Rol & verantwoordelijkheden 

o Je bent verantwoordelijk voor het plannen en voorbereiden van projecten in het binnen- en 
buitenland.  

o Je bent bekend met het strikte reglement op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu en 
maakt de Health & Safety plannen.  

o Je zorgt dat de hoogwaardige operationele kwaliteit wordt gewaarborgd door middel van 
kwaliteitsrapporten. Je werkt nauw samen met de operationeel manager.  

 
 
Profiel 

o Deskundig in projectmanagement; Ervaring in de windindustrie is een must. 



o Professionele kennis van Veiligheid, Gezondheid en Milieu; Het kunnen leveren van 
kwaliteitsrapporten. 

o Exceptionele communicatieve vaardigheden; Vloeiende beheersing van de Nederlandse en Engelse 
taal in woord en geschrift. 

o In bezit van GWO, VCA is een must en Irata is een pré. 
o Stressbestendig en flexibel van aard; In staat om snel te kunnen schakelen. 

 
Wat bieden wij jou? 
Wij bieden een comfortable werkplek waar het delen van ideeën gestimuleerd wordt. Redak investeert in 
ontwikkeling en biedt unieke carrière mogelijkheden. Je zal onderdeel worden van een jong en dynamisch 
team in een snelgroeiende industrie. Een passend salaris en aantrekkelijke secundaire voorwaarden zijn 
inbegrepen.  
 
Ben jij die projectmanager die wij in ons bedrijf nodig hebben en voldoe je aan bovenstaande 
compententies? Stuur dan een motivatiebrief en je cv naar work@redak.nl.  
 
Additionele informatie 
De functie is gelokaliseerd in Noord-Scharwoude, Nederland. 
 

 
Fulltime Projectmanager 

 
Redak offers wind turbine service and maintenance solutions to customers all over the globe. With more 
than 30 years of experience in the blade maintenance and repairs the company is a leader in the wind 
energy industry, working to provide the best services. Together with our dedicated team of specialists we 
provide a lifetime of operating, maintaining and optimizing blades of wind turbines in all sorts of 
conditions. Redak is your trusted partner when it comes to safety, sustainability and innovation. 
 
The project manager has the leading role in the development and planning of our onshore and offshore 
projects. An exciting and dynamic role in which you will prepare Health and Safety plans based upon the 
Health, Safety and Environment regulations that will lead to the growth and evolution of our business.  
 
Roles & responsibilities 

o You will be responsible for the planning and preparing of onshore and offshore projects and 
contribute to the future success of the company.  

o You will prepare Health and Safety plans and provide reports ensuring the companies operational 
excellence. You work closely together with our operational manager. 

 
Profile 
o Exceptional project management skills; Experience in the field of wind industry is a must. 
o Deep understanding of the Health, Safety and Environmental regulations; Prepare various reports. 



o Excellent Dutch and English writing and verbal communication skills. A third language is a valuable 
asset. 

o In possession of GWO, VCA is a must and Irata is an advantage. 
o Stress resistant and flexible; Ability to anticipate quickly.  

 
What we offer 
We offer an environment where people feel comfortable to share ideas and thoughts and embrace a 
workplace where all people can thrive and continuously grow. You will become part of a young and 
dynamic team in a fast-growing industry. A suitable salary and attractive benefits are included. 
 
Are you the project manager we are looking for and are you ready to broaden your horizon? Email your 
cover letter and resume to work@redak.nl. 
 
Additional information 
Work location is in Noord-Scharwoude, the Netherlands. 
 


