Project Manager/ Leader automation
( m/v)
Functiegroep:
Engineering Automatisatie
Branche:
Automatisering, Meet- en Regeltechniek
Locatie:
Antwerpen
Opleiding:
Master of Science IWT (ing)
Vacature ID:
#1497

De organisatie / Notre client / Our client
Onze klant,levert automatisatie-oplossingen aan diverse bedrijven uit allerlei
sectoren in de industrie. Of het nu om zelfrijdende vorkheftrucks, automatisch
geleidende vloerkettingbanen of stacker kranen in hoogbouwmagazijnen
gaat, voorziet onze klant voor elk een oplossing op maat. Een goede
verstandhouding en samenwerking met hun klanten staat dan ook centraal.
Ter uitbreiding van hun bestaand team zoeken zij een Project Manager/
Leader (m/v).

De functie / La fonction / The vacancy
U bent verantwoordelijk voor de projecten van A tot Z.
Door uw helikopterview heeft u overzicht van een project vanaf de sales
overdracht tot en met de oplevering. Hierbij werk u zowel aan korte
termijn als aan lange termijn projecten.
Een projectteam coachen en motiveren is helemaal je ding
Als Project Manager bent u verantwoordelijk voor het uitbouwen van
klantenrelaties in een commercieel kader.
U bent degene die de projectobjectlieven op gebied van veiligheid,
kwaliteit, planning, budget en contractwijzigingen, bewaakt.

Het profiel / Profil souhaité / Profile
Interesse in de toepassing van hoogtechnologische oplossing in
industriële omgevingen
U genoot een hoger technische opleiding
Enige ervaring hebt in projectmanagement
Accuraat, flexibel en plichtsbewust bent

Verantwoordelijkheid opneemt
Vlot je passie deelt
Open communiceert
Een uitstekende kennis van het Nederlands en het Engels. Kennis van
Frans en/of Duits is een plus.
Bereid bent aan buitenlandse projecten mee te werken

Het aanbod / Notre offre / What we offer
Een open cultuur met collega’s gebeten door techniek.
Een organisatie waarin er ruimte is voor initiatief en overleg.
Opleidingen die bijdragen tot je persoonlijke ontwikkeling.
De mogelijkheid om je grenzen te verleggen, letterlijk en figuurlijk!
En uiteraard een interessant loonpakket.

To apply: please send your CV file mentioning reference 1497 at
info@phd-jobs.net Tel.: +44 20 8144 2822
Contact person: Vitaly Pryadka
Web: http://www.phd-jobs.net

