Junior Projectmanager
Ben jij onlangs afgestudeerd of op zoek naar een 2e stap in jouw carrière
dan is dit de vacature voor jou! Wij zijn namelijk op zoek naar een Junior
Projectmanager! Ben je procesmatig sterk en haal jij het optimale uit jezelf
én ons projectteam? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?
Als Junior Projectmanager heb jij een brede rol binnen ons Projectmanagement team. Je
rapporteert in deze rol aan de Manager Projects Sjoerd. Wat houdt deze rol nou precies in?
•

Je geeft leiding aan het realiseren van complexe en innovatieve logistieke
automatiseringsprojecten waarbij je continu de planning, kosten, kwaliteit, scope én
resources planning beheert;

•

Tot in detail uitwerken en managen van de project specificaties in samenwerking met de
klanten/leveranciers;

•

Het inspireren en motiveren van je projectteam en het beste bij ze naar boven halen;

•

Per project leg je verantwoording af aan de stuurgroep en operationeel aan de
afdelingsmanager;

•

Voortdurend bewaak en manage je de inzet van de juiste technische, functionele en
software oplossingen;

•

Verder heb jij nauw contact met klanten en leveranciers en creëer jij een relatie voor de
lange termijn.

Wil je nog meer details weten? Een dagje mee lopen mag natuurlijk altijd!

Wat vragen wij van jou?
Om in aanmerking te komen voor de rol van Junior Projectmanager ben jij daadkrachtig,
ondernemen en werk jij graag vanuit processen. Verder breng je het volgende met je mee:
•

Een afgeronde technische HBO- of WO-opleiding;

•

0 tot 3 jaar relevante werkervaring;

•

Analytisch sterk ,oplossingsgericht en gestructureerd;

•

Uitstekende communicatieve-, onderhandelings- en adviesvaardigheden;

•

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
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Wat bieden wij jou?
Als Junior Projectmanager verdien je tussen de €2500,- en €3300,- bruto per maand, afhankelijk
van jouw kennis en ervaring. 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 (deze worden jaarlijks vastgelegd);

•

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

•

Een collectieve ziektekostenverzekering;

•

Een laptop met headset;

•

Een goede pensioenregeling;

•

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

Team Projectmanagement
Een succesvolle afhandeling van onze projecten kan niet zonder onze Projectmanagers
plaatsvinden. Als Junior Projectmanager kom je terecht in een team van 11 collega’s bestaande uit
projectmanagers, site supervisors en onze Manager Projects Sjoerd.

Over Inther
Inther Group is een system integrator van logistieke automatiseringssystemen. Wij zijn trots om
wereldwijd logistieke projecten te realiseren waarbij we complete distributiecentra en magazijnen
inrichten. Hierbij speelt de door Inther ontwikkelde automatiseringssuite (Inther LC) steeds een
centrale rol.
Buiten dat is Inther altijd op zoek naar talent. Wij besteden veel aandacht aan uiteenlopende
ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden voor ambitieuze afstudeerders, vakspecialisten en
aankomende projectleiders.
Al zin om deel uit te maken van Team Projectmanagement?! Stuur jouw CV met enthousiaste
motivatie naar jobs@inthergroup.com.

SOLLICITEER NU!
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