Senior Project manager
Heb jij talent voor organiseren, communiceren en motiveren? En leef jij voor klanttevredenheid? Ga
dan bij PWR aan de slag als Senior Projectmanager en zorg ervoor dat onze hightech robotica
oplossingen met succes worden opgeleverd bij onze klanten, wereldwijd!

Dit ga je doen bij ons:
Als Senior Project Manager ben jij de verbindende factor tussen PWR Pack en de externe klant
waarbij je verantwoordelijk bent voor het succesvol opleveren van de oplossing, op tijd en binnen
budget. Jouw doel is een project in flow door de organisatie met tevreden interne en externe klanten
als eindrsultaat.
Dit doe je door samen met het projectteam de functionele eisen naar concrete functionaliteit en
techniek te vertalen. Klantenbezoeken maken ook deel uit van je werk.
Je bent een communicatief vaardige Senior Project Manager die snel kan schakelen en toch het
overzicht weet te behouden. De mensen waarmee je samenwerkt stimuleer je op een positieve wijze
om zo tot het maximale resultaat te komen. Je hebt plezier in wat je doet!

Succes boek jij door:
•
•
•
•

Onderhouden van klantrelaties en daarin managen van klant verwachtingen, het zorgen voor
realisatie van het project en acceptatie door de klant op locatie;
Voortgang bewaken van engineering/productie/assemblage en het overbruggen van
eventuele verschillen tussen planning en realisatie (levertijd, aanvullend- en/of meerwerk);
Tijdig en duidelijk rapporteren aan de organisatie van voortgang en afwijkingen en het
vastleggen van de ondernomen acties;
Beheersen van het budget, financiële rapportages en zorg dragen voor optimale marges.

Wil jij, met actuele kennis van technologische-, klant- en marktontwikkelingen dé schakel zijn tussen
management en klant? Dan is dit echt iets voor jou!

Dit vragen we van jou:
•
•
•
•

HBO werk- en denk niveau met een afgeronde technische- of bedrijfskundige opleiding;
Relevante ervaring op het gebied van projectmanagement binnen een technische
projectenorganisatie;
Kennis van normen, richtlijnen en systemen op het gebied van kwaliteit en veiligheid;
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling/schriftelijk).

Dit krijg je bij ons:
•
•
•
•
•

Werken bij een technisch hoogstaande organisatie waar innovatie een belangrijke rol speelt;
Join #TeamPWR; goede sfeer, fijne collega’s en verschillende jaarlijkse en seizoensgebonden
activiteiten;
Een fulltime dienstverband (40 uur pw) en natuurlijk een passend salaris en secundaire
arbeidsvoorwaarden ( 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen);
Een uitstekende buitenlandvergoeding;
Volop aandacht voor ontwikkeling, opleiding en persoonlijke vitaliteit (sportbudget).

Overtuigd van een goede match met ons?
Dan is de beurt nu aan jou! Wil je meer weten, neem dan contact op met Jan-Willem Tent,
(Recruiter a.i.). Om direct te solliciteren stuur je een mail naar recruitment@pwrpack.com met je CV
en een korte motivatie. Tot binnenkort!

Over ons:
PWR Pack is dé specialist voor klant specifieke geautomatiseerde robotica oplossingen in de
voedselverpakkingsindustrie. Wij zijn gespecialiseerd in het highspeed verpakken van producten met
behulp van delta robots. Onze producten zijn hoogwaardige technische oplossingen, waarvoor we
uitdagende techniek in huis hebben en deze voortdurend blijven ontwikkelen.
Wij begrijpen waar onze klanten naar op zoek zijn en gaan een nauwe samenwerking aan in het
gehele proces. Met de meest actuele technologie realiseren wij oplossingen die hoge efficiëntie,
minimale stilstand, lage kosten van eigenaarschap en de beste prijs/kwaliteitsverhouding garanderen.
Een goede relatie met onze klanten is een vitaal onderdeel van ons bedrijf.
PWR Pack is wereldwijd actief met een hoofdkantoor gevestigd in Ede, centraal in Nederland.
Kijk zeker voor uitgebreidere informatie op onze site www.pwrpack.com
PS. Met deze vacature willen wij onze nieuwe collega werven. Dit is dan ook géén oproep voor acquisitie!
Wij behandelen elke sollicitatie vertrouwelijk en zullen je gegevens ook zo behandelen. Wij zullen nooit zonder
toestemming persoonlijke gegevens aan derden verstrekken. Wij gebruiken deze gegevens alleen om de
sollicitatie te verwerken en jou te koppelen aan één of meerdere vacatures. We bewaren je gegevens in onze
database tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Alleen als je ons daarvoor toestemming geeft
bewaren wij je gegevens tot 12 maanden na de beëindiging van de procedure. Je kan PWR Pack op elk moment
verzoeken jouw gegevens te verwijderen of de toestemming in te trekken.

