projectmanager
locatie Nieuw-Vennep

Organisatie
De projectorganisatie is een matrixorganisatie en wordt aangestuurd door:
• Projectmanagers: ca. 3 per vestiging
• Afdelingsmanagers: manager engineering, manager controls (besturing) en manager
operations (werkplaats)
Projectmanagers zijn volledig projectverantwoordelijk, afdelingsmanagers zijn
verantwoordelijk voor de afdeling.

Functieomschrijving
In deze allround functie ben je verantwoordelijk voor de realisatie van verkochte machines en
projecten. Daarnaast geef je leiding aan een project specifiek projectteam en werk je nauw
samen met afdelingsmanagers en de directie. Je werkt vanuit ons kantoor in Nieuw-Vennep
en tijdens montage en inbedrijfstellen ben je veel op locatie bij de klant. De functie vereist
een flexibele instelling m.b.t. werktijden. De werknemer draagt veel verantwoordelijkheid in
een baan met veel afwisseling en ruimte voor eigen initiatieven.
Globaal behoren de volgende werkzaamheden tot de functie:
1. Voorstudie/offertestadium (secundaire taak)
Ondersteuning van de afdeling verkoop door meedenken ten aanzien van de eisen en
wensen en de technische mogelijkheden. De projectafdeling ondersteunt/adviseert de
verkoopafdeling t.a.v. het uit te werken concept/offerte op het gebied van mogelijke
oplossingen voor technische vaagstukken en de lay-out.
In het eindstadium van de verkoop controleert de projectmanager de uiteindelijke offerte en
opdracht.
2. Technisch ontwerp
De projectmanager is verantwoordelijk voor het technisch ontwerp en de haalbaarheid ervan,
zowel technisch als budgettair. De projectmanager is medeverantwoordelijk voor de
projectengineers en houdt zich tevens bezig met het innoveren en verbeteren van
ontwerpen.
3. Uitvoering
Uitvoeren van het project volgens bestek en planningsschema. Managen van milestones en
risico’s. Zorgdragen voor tijdige aanwezigheid van materialen en borging van de gewenste
kwaliteit. Organiseren inzet van benodigde resources, toezien op voortgang
werkzaamheden, tijdig signaleren van afwijkingen in planning/beoordelen noodzaak
aanpassingen. Overleg met klant tijdens voortgang. Op grond van voortschrijdend inzicht
aandragen van mogelijke aanpassingen ter verbetering.
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Functie-inhoud
Hoofdtaken:
• Coördineren van en leidinggeven aan de uitvoering van projecten – vanaf verkoop tot
en met realisatie
• Inventariseren van eisen en wensen en verkennen van technische mogelijkheden
• Ondersteunen van engineering bij uitwerken van concept
• Uitvoeren van het project volgens bestek en planning
• Bewaakt het projectbudget
• Medeverantwoordelijk voor technisch ontwerp en de haalbaarheid ervan
• Innoveren en verbeteren van ontwerpen
• Verantwoordelijk voor tijdige inkoop van materialen en het plannen van personele
bezetting
• Adviseren van en overleggen met opdrachtgever, leverancier en onderaannemers
• Toezien op voortgang werkzaamheden, tijdig signaleren van afwijkingen in planning
en waar nodig bijsturen
• Coördineren van installatie- en commissioningswerkzaamheden bedrijf of op locatie
• Verantwoordelijk voor samenstellen van systeemdocumentatie en
gebruikershandleidingen
• Toezien op correcte uitvoering van de projectadministratie
Secundaire taken:
• Technische berekeningen (belastingsberekeningen, uitwerken aandrijvingen etc.)
• Begeleiden van klanten/projecten tijdens de ingebruikname/opstartfase

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Zelfstandig, creatief en praktisch ingesteld
Kan goed improviseren en inspelen op wisselende omstandigheden
Accuraat en analytisch ingesteld, beschikt over helicopterview
Je beschikt over goede leidinggevende, communicatieve en organisatorische
vaardigheden
Je bent stressbestendig, houdt het overzicht en functioneert goed onder druk
Correcte omgangsvormen en goede uitdrukkingsvaardigheid
Geen 8-5 mentaliteit
Je bent een harde werker met een no-nonsense instelling en bereid om te werken in
binnen- en buitenland
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Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau
Meerdere jaren werkervaring
Technisch inzicht zowel elektrotechnisch, besturingstechnisch als
werktuigbouwkundig
Inzicht in werking van machines en processen
Kennis van en ervaring met tekenen in 3D (bij voorkeur Solid Works en/of Creo
Elements) en kennis van AutoCAD
Kennis van materialen en mogelijke bewerkingsprocessen
Vaardigheid in het toepassen van officeprogramma’s
Kennis m.b.t. werken met ERP-pakket
Klantgericht kunnen communiceren in Nederlands, Engels en evt. Duits (pre)

Aanbod
Een allround functie met een grote mate van zelfstandigheid bij een dynamisch professioneel
bedrijf met goede arbeidsvoorwaarden.
Interesse? Stuur dan je motivatie en CV naar vacature@derobv.nl
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