
 
DEKOM is een internationale organisatie met vestigingen in Duitsland, Zwitserland, Nederland, België, Frankrijk, 
Spanje, Verenigde Staten en Oekraïne. Meer dan 25 jaar ervaring en prestigieuze projecten met meer dan 3.000 
multinationale klanten maken DEKOM tot een van de meest veelzijdige spelers op de markt.  
 
Kerncompetenties omvatten videoconferentie en audiovisuele oplossingen, waarvoor DEKOM-medewerkers 
buitengewoon gepassioneerd zijn. De strategie om onderscheid te maken tussen Unified Communications, 
Unified Conferencing en Unified Collaboration onderscheid DEKOM van anderen. DEKOM is waarschijnlijk de 
enige leverancier met de juiste oplossingen en aanbevelingen van alle toonaangevende leveranciers. Met zo'n 
150 experts verspreid over de verschillende locaties, blijft DEKOM groeien. Er zijn voortdurend interessante 
vacatures, waaronder :   

 

Project Delivery Officer 
 

Wat ga je doen? 
 
De Project Delivery Officer (PDO) is de schakel tussen klanten en leveranciers en zorgt voor een 
optimale communicatie tussen medewerkers die installaties uitvoeren, inkopen doen en 
werkvoorbereiding uitvoeren. In de dagelijkse werkzaamheden zorgt de PDO voor opvolging van 
leveringen van leveranciers aan klanten, ondersteunt hij/zij de afdeling inkoop en logistiek en wordt 
er gezorgd voor de projectmatige ondersteuning aan engineers en klanten.  
 
Wat verwachten we van jou? 
 

• Communicatief sterk 
• Vloeiend in het Engels en foutloos in het Nederlands 
• Cijfermatig goed onderlegd 
• Netjes en geordend 
•  Geïnteresseerd in audiovisuele techniek 
• Bekend met logistieke processen, zoals verzenden en ontvangen van goederen 
• Stressbestendig 

 

Wat bieden wij jou? 
 
Naast voorziening van het juiste materiaal (waaronder laptop en iPhone en eigen videoconferencing 
systeem), wordt de nieuwe medewerker variabel beloond op perfect afgeronde projecten. Binnen 
DEKOM krijgen medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen, o.a. door interne en 
externe opleidingen. Door de juiste opleidingen af te ronden kan de medewerker doorgroeien tot 
bijvoorbeeld project manager of service manager.  
 
DEKOM is een internationale organisatie. Een correcte beheersing van Engels is daarom 
noodzakelijk: in de ochtend worden projecten met Azië besproken, gedurende de dag met landen 
in heel Europa en vanaf de middag met Amerika. De juiste kandidaat moet zich dus direct thuis 
kunnen voelen in een multinationale omgeving, met evenzoveel collega’s in het buitenland als in 
Nederland.  

Interesse? 
Neem dan vandaag nog contact met ons op, stuur je motivatie en CV per e-mail naar info-
nl@dekom.com of bel voor meer informatie 076-8200232 


