Bij Tricas Industrial Design & Engineering zijn we gespecialiseerd in
productontwikkeling. Daarbij ligt onze focus op het combineren van van
mechatronica en elektronica. Ons team heeft één gezamenlijke missie: samen
met klanten nieuwe, innovatieve producten ontwikkelen.
Binnen ons team van vijftien getalenteerde mensen, heeft ieder zijn of haar
eigen specialiteit. We willen samen leren, groeien en onszelf iedere dag
verbeteren om onze missie na te streven.

Tricas
Popovstraat 48
8013 RK Zwolle
The Netherlands
Tel +31 38 3374871
Info@tricas.nl

Tricas is op zoek naar een ondernemende

COMMERCIEEL PROJECTMANAGER
De functie
Als commercieel projectmanager maak je onderdeel uit van de afdeling projectverwerving. Jij
houdt je zowel bezig met het creëren van new business als ook het contact onderhouden van
bestaande klanten. Je bent een actieve netwerker die met veel enthousiasme nieuwe contacten
legt.
Met jouw technisch vermogen weet je als geen ander in te schatten wat de klant nodig heeft en
speel je in op die behoeften. Je bent daarbij gesprekspartner voor het initiëren van potentiële
projecten.
Daarnaast houd jij je dagelijks bezig met vertalen van de klantwens naar een realiseerbaar plan.
Waarbij je de klant en (een deel van) het Tricas ontwikkelteam begeleid tijdens het doorlopen van
een project. Om het project te realiseren ben je technisch-inhoudelijk in staat om een team van
enkele engineers aan te sturen. Je fungeert als aanspreekpunt en sparringpartner voor de klant.
Ben jij goed in klantencontact, neem je verantwoordelijkheid als het gaat om inhoudelijk en
procesmatig werken én kun jij een goede aanbieding naar de klant maken? Dan zijn wij op zoek
naar jou!
Als commercieel projectmanager verzorg je, op basis van de klantvraag, het proces om te komen
tot een passende aanbieding om projecten binnen te halen. Je focus ligt op mkb-bedrijven en jij
kent de kansen die deze markt biedt. Vanuit die kennis en de ervaring van Tricas help jij klanten
bij het verder ontwikkelen van hun producten.
Jouw profiel
Wij zijn op zoek naar een commercieel projectmanager om ons team te versterken. Je voldoet
aan de volgende eisen:
je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding richting Werktuigbouwkunde, Technische
Bedrijfskunde of vergelijkbaar;
je hebt ervaring als commercieel projectmanager;
je hebt een groot (technisch) netwerk;
je beschikt over een brede interesse, in technieken en toepassingen;
je bent ondernemend, pro-actief en een zelfstandige werker;
je neemt verantwoordelijkheid in en voor je werk;
je beschikt over een gezonde dosis ambitie en prestatiedrang, zowel persoonlijk als voor
Tricas;
je beheerst Engels in woord en schrift;
Je bent in bezit van rijbewijs B.
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Ons aanbod
Bij Tricas krijg je een veelzijdige rol met eigen verantwoordelijkheid. Je ondervindt de voordelen
van het werken in een kleinere organisatie, zoals korte lijnen en snel schakelen. Daarnaast heb je
de voordelen van de professionaliteit en organisatie van onze totale bedrijvengroep. We bieden je
uitzicht op een vaste baan en een salaris in overeenstemming met je ervaring. Onze voorkeur
gaat uit naar kandidaten die minimaal 32 uur per week willen werken.
Geïnteresseerd?
Stuur dan je motivatie en cv naar d.freie@tricas.nl, ter attentie van Dennis Freie.
Wil je eerst meer weten over de functie of ons bedrijf? Neem dan contact op met Dennis Freie via
038-337 4871.
Tricas is onderdeel van een wereldwijd werkende bedrijvengroep, met het hoofdkantoor in Kampen en bedrijven in onder meer
Polen, Groot-Brittannië en de Dominicaanse Republiek. Met meer dan duizend getalenteerde en ondernemende mensen
ontwikkelen, bouwen en onderhouden we high volume machineplatforms, werken we we aan productontwikkeling en doen we
aan performance improvement. Binnen deze groep is Tricas de specialist op het gebied van productontwikkeling.
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