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Installation Coordinator 
achtbaanbouw│vast │Limburg  

Functie 
In de functie van Installation Coordinator (binnendienstfunctie) werk je het vastgestelde 
projectplan uit. Jij coördineert, plant, controleert en adviseert bij de montage van achtbanen 
en attracties. Je bepaalt daartoe de meest praktische en efficiënte werkplanning en 
werkvolgorde van de montageprocessen. Je brengt de behoefte aan materialen, tools en 
montage-equipment in kaart en stemt de bestelling en levertijden af met het projectteam. Je 
onderhoudt dagelijks contact met de Installation Supervisor die de coordinatie op de 
montagelocaties verzorgt.  
 

Kerntaken 
• Je vertaalt technische specificaties en van toepassing zijnde randvoorwaarden. 

• Je analyseert en beoordeelt de producten op monteerbaarheid en draagt waar nodig 
oplossingen aan voor voorziene montagetechnische problemen. 

• Je waarborgt de tijdige beschikbaarheid van alle relevante informatie, tekeningen, 
werkinstructies en rapportageformats. 

• Je coördineert, begeleidt en controleert het gehele montageproces,  

• Je onderhoudt contacten met klanten en montagecontractoren en wisselt praktische 
informatie uit omtrent het montageproces. 

• Je stelt waar nodig een kostenoverzicht op en rapporteert op basis van nadere 
analyse de verschillen met de kostenramingen. 

 

Profiel 
• Vakkennis op hbo-niveau, bijv. HBO Werktuigbouw of Technische Bedrijfskunde of 

MBO Werktuigbouw. 

• Je beschikt over specifieke kennis van moderne machinebouw, staalbouw, 
staalsoorten, metaal- en machinale bewerkingen, lastechnieken en -details en 
constructiemethoden en –technieken. 

• Goede communicatieve vaardigheden in de Engelse taal in woord en geschrift.  

 
Opdrachtgever 
Vekoma Rides is een van de meest toonaangevende en innoverende achtbaanfabrikanten 
ter wereld. Hun focus ligt op ontwikkeling, productie en installatie van achtbanen en speciale 
attracties voor thema- en attractieparken. Naast een portfolio variërend van thrill- tot 
familyrides is Vekoma continu bezig met ontwikkeling van op maat gemaakte projecten in 
opdracht van en in nauwe samenwerking met een breed scala aan internationale klanten.  

 
Solliciteren of meer informatie?  
Ivo Merkx:  +31 6 57 57 38 59   ivo.merkx@pallaspeople.com 
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