Project Coördinator
Heb jij passie voor Techniek, ben jij organisatorisch sterk en wil jij graag de
verantwoordelijkheid krijgen voor het realiseren van onze projecten? Dan
pas jij pérfect binnen Team Operations als Project Coördinator!

Wat ga je doen?
Als Project Coördinator ben je samen met je 3 collega’s Denny, Bas & Owen verantwoordelijk voor
de technische werkvoorbereiding, monitoring én coördinatie van de projectrealisatie van onze
geautomatiseerde logistieke systemen. Dit is zowel op mechanisch als elektrotechnisch gebied.
Daarnaast ben jij hét aanspreekpunt gedurende het project voor de eindklant, voor alle mogelijke
vragen. Hoe zien jouw dagen er verder uit?
•

Het voorbereiden van alle benodigde assembly’s en productieorders voor het volledige
project;

•

Het monitoren van de productievoortgang van het project zodat afgesproken levertijden
behaald kunnen worden;

•

Het Inventariseren van de juiste materiaalbehoefte en zorgdragen voor correcte en tijdige
bestelling;

•

Beheren, toekennen en opvolgen van alle binnengekomen tickets in het ticketsysteem
(Jira);

•

Het maken van calculaties voor aanpassingen en het geven van input voor offertes voor
uitbreidingen in huidige óf lopende projecten;

•

In geval van technische vraagstukken overleg je met onze technische productspecialisten;

•

Het controleren van opgeleverd werk van jouw collega’s, onze CAD engineers en
Hardware Engineers Eplan zodat de juiste exportlijsten worden gebruikt voor assemblage;

•

Bouwen en onderhouden van een netwerk van stakeholders, deze regelmatig
actualiseren en raadplegen, verwachtingen van stakeholders voortdurend managen;

•

Herkennen en initiëren van verbeteringen en voorstellen en implementeren van
(voortdurende) verbeterinitiatieven om te zorgen voor efficiëntie en effectiviteit.

•

Het bijhouden en bewaken van planningen en budgetten;

•

En last but (zeker) nog least; Het opstellen van projectdocumentatie, rapportage en
administratie.
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Wat vragen wij van jou?
Om in aanmerking te komen voor de rol van Project Coördinator heb jij een sterk technisch
inzicht, stel jij hoge eisen aan je eigen werk en dat van anderen, signaleer jij tijdig problemen en
weet jij deze zelfstandig op te lossen en durf jij zelf beslissingen te nemen.
Verder breng jij onderstaande met je mee:
•

HBO diploma Technische Bedrijfskunde of Hbo werk- en denkniveau in deze richting;

•

0-5 jaar ervaring met relevante stage ervaring/werkervaring;

•

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Wat bieden wij jou?
Als Project Coördinator verdien je tussen de €2650,- en €3750,- dit is afhankelijk van jouw kennis
en ervaring.
Verder bieden wij jou:
•

Je mag flexibel starten tussen 07:30 en 08:30 uur;

•

Iedere dag verse lunch met broodjes in onze kantine;

•

30 vakantiedagen waarvan 3 collectieve sluitingsdagen die jaarlijks worden vastgelegd;

•

Opleidingsmogelijkheden binnen jouw vakgebied;

•

Een vitaliteitsbudget van €140,- netto te gebruiken voor jouw sport abonnement of sport
benodigdheden;

•

Een collectieve ziektekostenverzekering;

•

Een laptop met headset;

•

Een goede pensioenregeling;

•

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

Team Operations
Als Project Coördinator kom je terecht in een team met 3 andere Project Coördinatoren namelijk
Bas, Owen en Denny en rapporteer je aan Ramon, onze Operations Manager. Wil jij graag deel uit
maken van dit team? Stuur dan jouw CV naar jobs@inthergroup.nl en wie weet zien we elkaar snel!

SOLLICITEER NU!
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