Bij Tricas Industrial Design & Engineering zijn we gespecialiseerd in
productontwikkeling. Daarbij ligt onze focus op het combineren van mechanica
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 gedreven

PROJECT MANAGER
De functie
Tricas zoekt een bevlogen, getalenteerde projectmanager om voor onze klanten het verschil te maken in het
organiseren van productinnovatie. Iemand die begrijpt dat innovatie meer is dan het ontwikkelen van een goed
product.
Het organiseren van innovatie en het werken met multidisciplinaire teams zit jou in het bloed. Hoewel je een
uitstekend begrip hebt van alle inhoudelijke aspecten van productinnovaties weet jij vooral focus te houden op het
proces en weet je een team de juiste kant op te sturen. Je hebt een goed overzicht maar weet ook goed wat er
volgende week af moet zijn. Je houdt ervan om het beste uit een team te halen en de vaak verschillende werelden
te overbruggen. Je hebt een enthousiaste en open persoonlijkheid waarmee het prettig werken is.
Onze klanten vertrouwen de planning en voortgang van een project graag aan jou toe. Vanuit de kennis en de
ervaring van Tricas help jij klanten bij het verder ontwikkelen van hun producten.
-

Zelfstandig opzetten, structureren en inrichten van projecten op het gebied van productontwikkeling en
innovatie (timing, budgetten, projectdeelnemers, stakeholders, resultaten definiëren).
Het verdelen van werk over het projectteam en controleren van voortgang op activiteiten.
Besturen en managen van projecten, gericht op het controleren en realiseren van voortgang.
Rapporteren van projecten in- en extern, gericht op de aspecten tijd, kwaliteit/resultaten, budget, organisatie
en informatie.
Het nemen of doen nemen van beslissingen in het project.
Contact onderhouden met stakeholders in het project en de opdrachtgever.

Jouw profiel
- Afgeronde HBO/WO opleiding Industrieel ontwerpen (richting management), technische bedrijfskunde,
werktuigbouwkunde (richting ontwerp of bedrijfskunde).
- 3+ jaar ervaring op het gebied van projectmanagement in productontwikkelingsomgeving.
- Ervaring met het zelf genereren van planningen en budgetten.
- Kennis van producten, constructies, productiemethodes, assemblagemethodes en serie- en massaproductie.
- Ervaring met het leiding geven aan multidisciplinaire teams.
- Kennis van bedrijfsprocessen en organisatiestructuur.
- Gevoel voor interne verhoudingen en bedrijfspolitiek.
- Ondernemend; goed in staat leiding te geven in een complex krachtenveld, grote mate van zelfstandigheid.
- Is in staat resultaat te boeken door mensen te activeren en te motiveren.
- Communiceert effectief, zowel intern als extern, zowel schriftelijk als mondeling.
- Georganiseerd en gestructureerd, analytisch vermogen.
- Helicopterview. Goed in staat alle projectdetails in verband te brengen tot een samenhangend geheel.
- Neemt een flexibele houding aan in het uitvoeren van werk en het bijstaan van collega’s.
- Je beheerst Nederlands en Engels in woord en schrift;
- Je bent bij voorkeur in bezit van rijbewijs B.
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.
Geïnteresseerd?
Stuur dan je motivatie en cv naar r.vandenbrink@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.

