VACATURE

Ter versterking van onze afdeling projectmanagement zijn wij op
zoek naar een:

PROJECTMANAGER
Wat ga je doen?
Als projectmanager (32-40 uur) ben je actief voor de klantengroep industrie. Binnen deze groep zijn er 6 productgroepen, nl.
food, feed, chemie, renewable energy, water/wastewater en salt.
Vanaf de kick-off van een project, waarbij de verkoopafdeling
een project financieel en technisch overdraagt, ben je verantwoordelijk voor dat project tot en met de betaling van de laatste
factuur. Bijna alle projecten van tanks en silo’s worden op de
afdeling engineering berekend en getekend, alvorens na een
goedkeurtraject de inkoop en productie gaan starten. Gemiddeld
heeft een projectmanager bij Polem meer dan 20 projecten actief
in verschillende stadia met een gemiddelde doorlooptijd van 12
tot 16 weken. Je bent als projectmanager extern de spil in de
communicatie met de klant, intern de spil en verantwoordelijk
voor bewaking van het budget, levertijd, kwaliteit en benodigde
documenten.
We zoeken een projectmanager die sterk is in het managen van
meerdere projecten naast elkaar, in contractmanagement en in
het onderhouden van een correcte maar plezierige communicatie
met onze klanten in Nederland en daarbuiten.
Als projectmanager:
✓ heb je een afgeronde opleiding HBO WTB of bedrijfskunde
✓ heb je enige aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie
én binnen een technische productieomgeving; ben je al meer
ervaren dan kun je ook zeker reageren
✓ ben je pro-actief in veranderingen, opbouwen,
professionaliseren en structureren
✓ kun je in vrijheid schakelen en handelen
✓ denk je procesmatig en kom je tot innovatieve oplossingen
✓ beheers je de Engelse taal in woord en geschrift goed en bij
voorkeur ook de Duitse taal redelijk
✓ communiceer je duidelijk en ben je 'straight'.
Kom jij ons team versterken? Reageer met korte motivatie en
CV via: marjolein.degroot@polem.com. Wil je eerst meer
informatie bel dan met Johan Schop, via 0514 – 568 624.

