
Hubert De Backer NV is een succesvol familiebedrijf, opgericht in 1932 en gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren 

van kunststofcomponenten voor de farmaceutische sector. In een hoog geautomatiseerde productieruimte creëren we elke 

dag een totaaloplossing - van A tot Z - voor onze klanten, waarbij innovatie en kwaliteit steeds de rode draad is! Kwaliteit, 

Respect, Resultaatgericht, Innovatie, Samenwerking en Structuur vormen de basis van ons bedrijfsDNA. 

Projectleider 
Als Projectleider ben je verantwoordelijk voor de A tot Z coördinatie van technische projecten binnen HDB. In nauwe 

samenwerking met de ingenieurs en marketing departement van de klant vorm je samen met je collega’s ideeën om naar 

werkbare concepten. Je gaat aan de slag in de Technische Dienst en maakt, samen met de Technisch Tekenaars en 

Projectleider deel uit van de afdeling Ontwerp. Je rapporteert aan de Teamleader Ontwerp.  

Wat vinden wij belangrijk? 

▪ Je beschikt over een werk- en denkmentaliteit op bachelor– of masterniveau (mechanica, elektromechanica, productont-

wikkeling, ontwerp- en productietechnologie) en hebt minstens 5 tot 7 jaar ervaring in een vergelijkbare functie. 

▪ Je hebt ervaring met technische projectopvolging. 

▪ Onze ideale kandidaat is technisch sterk, getuigt van dynamiek en werkt het liefst in een creatieve en innovatieve omge-

ving. We zijn op zoek naar een kandidaat die denkt in termen van oplossing in plaats van problemen en die deskundigheid 
en vlotte communicatie combineert om tot innoverende resultaten te komen.  

▪ Je bent vertrouwd met een bedrijfsomgeving waar kwaliteit de rode draad is. 

▪ Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands, Engels en Duits. Je werkt op een efficiënte manier met Word, Excel en Power-

Point. 
 

Jouw actieterrein! 

▪ Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van nieuwe - of verbeterprojecten. Je coördineert hierbij het project tot de 

oplevering van het eindproduct en de start van de productie.  

▪ Je bespreekt het technisch concept en zorgt voor een goedkeuring van het ontwerp. 

▪ Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de projectvoortgang (planning, kwaliteit, functionaliteit en budget) en 

verzorgt de projectadministratie. 

▪ Je functioneert als aanspreekpunt voor de verschillende afdelingen binnen HDB en bent eindverantwoordelijke in het 

ontwikkelingsproces. 

▪ Je volgt de matrijs– en producttekening op. 

▪ Je controleert de meetresultaten en de proefspuitingen en stuurt bij waar nodig. 

Wat mag jij van ons verwachten?  

We bieden jou een unieke kans om jezelf te ontplooien in een hoogtechnologische, creatieve omgeving en in een cultuur die 

stimuleert, ondersteunt en motiveert.  We begeleiden je in jouw HDB verhaal, door jou te laten kennismaken met wie we zijn 

en wat we doen en je te laten ontdekken wat je bij ons kan realiseren. Op die manier zijn we ervan overtuigd dat we samen 

aan onze ambitieuze toekomst kunnen bouwen. 
 

Klaar om een échte HDB’er te worden? Dan ontvangen we graag jouw CV en motivatiebrief via e-mail naar jobs@hdb.be. 

Voor meer informatie kan je terecht op onze website www.hdb.be. 


