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PAL-V, jouw toekomstige werkgever   

PAL-V staat voor Personal Air and Land Vehicle. Dit is een tweepersoons voertuig dat geschikt is om te 

rijden en te vliegen. Voor dit baanbrekende mobiliteitsconcept is wereldwijd veel interesse. PAL-V  

geniet daarom ook van veel publiciteit van tijdschriften, webmagazines en TV programma’s. Meer  

informatie over het product, het team en de toepassing vind je op onze site www.PAL-V.com.     

 

De functie, Productie Coördinator 

PAL-V zal in 2021 haar eerste voertuig uitleveren aan de klant en begint daarom nu met de inrichting 

van haar productie proces. Als onderdeel hiervan zijn wij opzoek naar een Productie Coördinator voor 

de fabriek in Raamsdonksveer. 

 

 In deze functie heb je veelvuldig contact met andere afdelingen (zoals R&D, productie en inkoop) om 

de assemblage van het voertuig in goede banen te begeleiden. Je werkzaamheden bestaan uit het  

digitaliseren van werkinstructies, definiëren van product routing en kwaliteitscontroles en het inplannen 

van productieorders. Met een positief kritische houding verbeter en implementeer je nieuwe en 

 bestaande processen. Daarnaast hou je toezicht op werkzaamheden in de werkplaats.  

  



 
  

Hoe jij ons team compleet maakt  

• Je hebt minimaal een technische MBO opleiding afgerond 

• Je hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel  

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden  

• Je bent gestructureerd met een oog voor detail  

• Je bent flexibel 

 

Kandidaten met deze specificaties hebben bij ons een streepje voor 

• Ervaring met SolidWorks Composer of 3D software 

• Ervaring met het opstellen van nieuwe werkinstructies 

• Ervaring met implementeren en toepassen van lean manufacturing technieken  

• Ervaring met leidinggeven/begeleiden  

• VCA certificaat  

  

Zo wordt er voor jouw gezorgd  

• Prima salaris, passend bij je kennis en ervaring; 

• Reiskostenvergoeding; 

• 8% vakantiegeld; 

• 27 vakantiedagen; 

• Iedere week vers fruit. 

• Fijne koffie; 

• Veel ruimte voor eigen initiatief; 

• Veel vrijheid; 

• Toffe collega’s; 

• Gezellige borrels en bedrijfsuitjes; 

• Een mooi pand wat ook nog heel goed bereikbaar is. 

 

Reacties 

Voor meer informatie kun je bellen met Jeroen Klein Lankhorst via: +31(0)88 256 2204. Schriftelijke  

reacties graag sturen naar: mynewjob@pal-v.com 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld! 


