6 generaties creatieve innovatie in machinebouw !
Cloostermans is een middelgrote onderneming die internationaal actief is in het ontwikkelen en maken van machines op maat. We verbinden mensen & technologie en
streven ernaar om het hoogste niveau van innovatie & kwaliteit aan onze klanten aan te bieden.
We hebben een oog voor gepassioneerde mensen die samen met ons de huidige en toekomstige uitdagingen willen aangaan.
Specifiek zijn we nu op zoek naar een

Ervaren PROJECT MANAGER
Jouw opdracht
•

Als project manager ben je verantwoordelijk voor één of meerdere hoogtechnologische machinebouw projecten vanaf de bestelling tot aan de oplevering binnen een
vooropgestelde timing en budget.

•

Met de mensen en middelen die aan jouw project worden toegewezen, neem je verantwoordelijkheid in het opleveren van een waardevol resultaat.

•

Je ontwerpt een projectplanning in lijn met de prioriteiten binnen de organisatie en anticipeert op mogelijke veranderingen in scope, time of budget.

•

Je monitort en superviseert de operationele activiteiten doorheen de project life cycle, waarbij je de nadruk legt op de progressie en kwaliteit van jouw projecten.

•

Je doet aan dagelijks kostenmanagement opdat ook de vooropgestelde budgettaire objectieven behaald worden voor onze klanten en voor onze organisatie.

•

Als SPOC voor zowel externe als interne contacten en organiseer je een open en optimaal overleg. Je stuurt bij waar nodig.

•

De nieuwe inzichten die je gedurende een project verkrijgt, zet jij om in voorstellen tot optimalisatie zowel op commercieel als operationeel vlak.

Wie ben je

•

Met minstens 10 jaar ervaring in een soortgelijke rol in een industriële omgeving, kan je de projectprocessen naar een volgende fase begeleiden.

•

Je beheerst de Project Management Fundamentals, een PM certificatie is een pluspunt.

•

Je hebt een grote interesse in techniek en innovatie. Vanuit een technisch diploma, of met de juiste ervaring, in combinatie met een stevige analytische geest, ben je in staat
om met je team de technische scope te valideren en aan te bieden aan de klant.

•

Je bent een vertrouwensfiguur waar klanten graag een duurzame samenwerking mee aangaan. Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel Nederlands als Engels, zijn
onmisbaar.

•

Als dynamische persoonlijkheid kan je goed onderhandelen en anderen motiveren om samen de beoogde resultaten te behalen voor de klant, het team & de organisatie.

•

MS Office heeft voor jou geen geheimen. Ervaring met SAP is een extra troef.
Wij bieden jou een uitdagende en afwisselende functie in een hoogtechnologische werkomgeving
met grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen een hecht team.

Interesse?
•

Stuur jouw cv naar jobs@cloostermans.com

