PROJECT MANAGER
PRODUCTONTWIKKELING EN INNOVATIE
Tricas zoekt een bevlogen, getalenteerde projectmanager om voor onze klanten het
verschil te maken in het ontwikkelen van een vernieuwend product. Iemand die begrijpt
dat innovatie meer is dan het ontwikkelen van een goed product.
Bij Tricas Industrial Design & Engineering zijn we gespecialiseerd in productontwikkeling en
productinnovatie. De focus ligt op het combineren van mechanica, elektronica en software op zeer
diverse producten. Ons team heeft één gezamenlijke missie: samen met klanten vernieuwende
producten ontwikkelen. Om tot vernieuwing te komen beginnen veel projecten met research op het
gebied van nieuwe technologie of toepassing daarvan. Binnen ons team van ruim twintig
getalenteerde mensen, heeft ieder zijn of haar eigen specialiteit en kan flexibel ingezet worden.
Vanuit de kennis en de ervaring van Tricas help jij klanten bij het ontwikkelen van hun producten,
het creëren van nieuwe kansen en het omarmen van nieuwe technologie. Het werken aan
vooruitstrevende innovaties en het werken met multidisciplinaire teams zit jou in het bloed. Hoewel
je uitstekend begrip hebt van alle inhoudelijke aspecten van ontwikkeling weet jij vooral focus te
houden op het proces en weet je je team de juiste kant op te sturen. Je bent gedreven om het
beste uit een team te halen en bruggen te bouwen. Je hebt een enthousiaste en open
persoonlijkheid waarmee het prettig werken is zodat onze klanten jou graag een project
toevertrouwen.
Tricas zoekt een projectmanager die:
zelfstandig projecten opzet, structureert en projecten inricht op het gebied van
productontwikkeling.
het werk verdeeld over het projectteam en de voortgang bewaakt.
rapporteert over projecten, gericht op de aspecten tijd, kwaliteit, budget, organisatie
en informatie.
besluiten neemt of het proces rondom besluitvorming realiseert.
contact onderhoud met stakeholders in het project en de opdrachtgever.
Wat heb jij te bieden:
3+ jaar ervaring op het gebied van projectmanagement in productontwikkeling.
o
Ervaring met het zelf genereren van planningen en budgetten.
o
Ervaring met het leiding geven aan multidisciplinaire teams (mechanica,
electronica, software)
o
Kennis van bedrijfsprocessen en organisatiestructuur.
o
De eigenschap resultaat te boeken door mensen te activeren en te motiveren.
o
Zowel voor intern als extern een prettige en efficiente manier van communiceren.
o
Georganiseerde en analytische werkzijze.
o
Talent om alle projectdetails in verband te brengen tot een samenhangend
geheel.
o
Een flexibele houding in het uitvoeren van werk en het bijstaan van collega’s.
Ervaring met multidisciplinaire projecten.
o
Technische achtergrond in productontwerpen.
o
Kennis van producten, constructies, productiemethodes, assemblagemethodes
en serie- en massaproductie.
o
Ervaring met internationale klanten.
Beheersing van Nederlands en Engels in woord en schrift;
Bezit van rijbewijs B.
Bij Tricas krijg je een veelzijdige rol met eigen verantwoordelijkheid en vrijheid. Je ondervindt de
voordelen van het werken in een kleinere organisatie, zoals korte lijnen en snel schakelen. We
bieden je uitzicht op een vaste baan en een salaris in overeenstemming met je ervaring.
Stuur dan je motivatie en cv naar vacature@tricas.nl, ter attentie van Raymond van den Brink.
Wil je eerst meer weten over de functie of ons bedrijf? Neem dan contact op 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 en innovatie .

