Projectmanager
Ben jij een echte organisator en wil jij graag jouw kennis inzetten voor de
realisatie van complexe technische projecten. Breng jij enkele jaren
ervaring als Projectmanager met je mee en is het tijd voor een kijkje in een
andere keuken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?
Als projectmanager ben jij verantwoordelijk voor het leveren van geautomatiseerde logistieke
systemen bij onze klanten. Dit doe je conform planning, kosten, kwaliteit, scope én resources. In
deze rol stuur jij een multidisciplinair projectteam aan en ben jij gesprekspartner voor de klant én
leveranciers. Een greep uit jouw dagelijkse taken:
•

Managen en het in detail uitwerken van project specificaties in samenwerking met de
klanten/leveranciers;

•

Inspireren en motiveren van je projectteam en het beste in ze naar boven halen;

•

Per project verantwoording afleggen aan de stuurgroep en operationeel aan de
Afdelingsmanager;

•

Voortdurend bewaken en managen van de inzet van de juiste technische, functionele en
software oplossingen;

•

Op professionele wijze contact onderhouden met klanten en leveranciers en het creëren
van een relatie voor de langere termijn.

Functie-eisen
Als Projectmanager ben jij graag onderweg en vind jij het geen enkel probleem om te reizen. Je
hebt affiniteit met techniek, logistiek en automatiseringsprocessen en werkt graag in een
dynamische omgeving. Je bent sterk in communicatie, onderhandelen en het geven van advies,
hebt sterk ontwikkelde analytische skills en kunt snel problemen ontcijferen.
Verder breng jij onderstaande met je mee:
•

Een afgeronde technische HBO/WO-opleiding;

•

4 tot 6 jaar ervaring als Projectmanager;

•

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
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Wat bieden wij jou?
Als Projectmanager verdien je, afhankelijk van jouw kennis en ervaring, tussen de €3200,- en
€4600,- bruto per maand.
Verder bieden wij jou:
•

Flexibel starten tussen 07:30 en 08:30 uur;

•

Iedere dag verse lunch met broodjes in onze kantine;

•

30 vakantiedagen waarvan 3 collectieve sluitingsdagen;

•

Opleidingsmogelijkheden binnen jouw vakgebied, afhankelijk van waar jij jezelf in wilt
ontwikkelen;

•

Een collectieve ziektekostenverzekering;

•

Een laptop met headset;

•

Een goede pensioenregeling;

•

Wekelijkse borrels aan onze eigen bar, legendarische Inther-feesten en de leukste
teamactiviteiten!

Het team
Als Projectmanager kom je terecht in een team van 11 collega’s bestaande uit projectmanagers,
site supervisors en onze Manager Projects Sjoerd. Jij rapporteert in deze rol direct aan Sjoerd.
Een succesvolle afhandeling van onze projecten kan niet zonder onze project afdeling
plaatsvinden. Het team is altijd op zoek naar een nóg efficiëntere en betere werkmethode en daar
gebruiken we in de toekomst graag jouw input en creativiteit voor!

Wil jij deel uit maken van ons project team? Stuur dan jouw CV met enthousiaste motivatie naar
jobs@inthergroup.com.

SOLLICITEER NU!
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