
 
 

 

Industrial Auctions BV is een internationaal opererend veilingbedrijf. Vanuit het kantoor in Eindhoven 

worden machines, inventaris en goederen voor de voedings- en drankenindustrie in een online 

business-to-business omgeving geveild. We onderscheiden ons door op een transparante, 

klantvriendelijke werkwijze onze internationale opdrachtgevers en klanten volledig te ontzorgen 

tijdens en na het veilingproces. Vanwege de groei van onze organisatie zijn we op zoek naar een:  

Assistent projectleider (40 uur)  

Wat ga je doen? 

Als assistent projectleider ben je op locaties in binnen- en buitenland behulpzaam tijdens het 

inventariseren van de te veilen inventaris en ben je het gezicht van Industrial Auctions tijdens kijk- en 

uitleverdagen. Daarnaast ondersteun je de projectleiders in een aantal administratieve taken. Tevens 

ben je mede verantwoordelijk voor de rapportage van de projecten. 

 

Wat we vragen: 

Wij zijn op zoek naar een kandidaat die de volgende kwaliteiten heeft:  

 Je beschikt over een HBO werk- en denkvermogen. 

 Je werkt nauwkeurig, denkt probleemoplossend en je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. 

 Je bent bereid om een meerdere dagen per maand in het buitenland (Europa) te werken. 

 Je toont initiatief, hebt een hands-on mentaliteit en bent flexibel, een “doener”. 

 Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

 Beheersing van de Spaanse of Franse taal in woord en geschrift is een pré. 

 Affiniteit met de voedingsmiddelenindustrie en technisch inzicht is een pré. 

 Ervaring met Word en Excel. 

 Je bent in het bezit van rijbewijs B. 

 
Waarom werken bij Industrial Auctions? 

 Werken in een dynamisch en jong team, waar geen dag hetzelfde is.  

 Een fijne werkplek met gezellige collega's. 

 Leuke bedrijfsuitjes en lunch wordt verzorgd. 

 Uitzicht op een vast dienstverband en doorgroeimogelijkheden. 

 Marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden. 

Ben je enthousiast en herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Stuur dan je CV en motivatie naar 
Ad van Kollenburg, avk@industrial-auctions.com.  
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