Cloostermans – Project Manager

Op zoek naar een Project Manager
Cloostermans is een middelgrote onderneming die internationaal actief is in
het ontwikkelen en maken van machines op maat . We verbinden mensen
& technologie en streven ernaar om het hoogste niveau van innovatie &
kwaliteit aan onze klanten aan te bieden. We hebben een oog
voor gepassioneerde mensen die samen met ons de huidige en toekomstige
uitdagingen willen aangaan.

Specifiek zijn we nu op zoek naar een: Project
Manager
Als project manager ben je verantwoordelijk voor één of meerdere
hoogtechnologische machinebouwprojecten. Vanuit onze Sales afdeling
worden deze projecten toegewezen aan jou, waarbij je de doorloop opvolgt,
gaande van planning, deadlines, budget, taakverdeling tot en met de
oplevering.
Je ontwerpt een projectplanning in lijn met de prioriteiten binnen de
organisatie en anticipeert op mogelijke veranderingen doorheen de project
life cycle. Daarbij begeleidt je de operationele activiteiten waarbij je de
nadruk legt op de progressie en kwaliteit van jouw projecten.
Je behoudt een overzicht van elke fase en doet aan dagelijks
kostenmanagement opdat ook de vooropgestelde budgettaire
objectieven behaald worden voor onze klanten en voor onze organisatie.
Als SPOC voor zowel interne als externe contacten organiseer je een
open en optimaal overleg en stuur je bij waar nodig.
Met de mensen en middelen die aan jouw project worden toegewezen, neem
je verantwoordelijkheid in het opleveren van een waardevol resultaat.
De nieuwe inzichten die je gedurende een project verkrijgt, zet jij om in
voorstellen tot optimalisatie zowel op commercieel als operationeel vlak.

Wie je bent en wat je graag doet:
️ Je bent in het bezit van een industrieel ingenieursdiploma en je hebt ervaring
met projectmanagement in een technische omgeving. Tevens beheers je de
Project Management Fundamentals, een PM certificaat is een pluspunt!

Met een sterke analytische geest kan jij de projecten coördineren en ben je in
staat om met je team de technische scope te valideren en aan te bieden aan de
klant.
Je hebt een passie voor techniek & innovatie en je durft creatief te zijn in je
projectaanpak.
Dankzij je communicatieve vaardigheden in zowel Nederlands als Engels, kan jij
vlot contact leggen met onze internationale klanten. Je bent een
vertrouwensfiguur waar klanten graag een duurzame samenwerking mee
aangaan.
❤️ Als dynamische persoonlijkheid kan je goed onderhandelen en anderen
motiveren om samen de beoogde resultaten te behalen voor de klant, het team &
de organisatie.
️ Je kan vlot overweg met MS Office. Ervaring met SAP is een extra troef!
️ Je hebt geen 9-5 mentaliteit.

What’s in it for you?
Een uitdagende en afwisselende functie in een hoogtechnologische
werkomgeving.
Volop kansen om jezelf écht te ontwikkelen en je talenten te ontplooien
binnen een hecht en dynamisch team.
Een voltijds contract van onbepaalde duur dat je presteert in 40 uren/week.
Voor een goede work-life balance kan je 1 dag/week thuis werken.
Een filevrije werkomgeving lijkt ons een extra troef!
Een aantrekkelijk pakket met extralegale voordelen:
Maaltijdcheques van 8 euro/dag. ️
Een hospitalisatieverzekering waarbij ook jouw gezinsleden aan een
voordelig tarief kunnen aansluiten.
Mogelijkheid tot fietsleasing na 6 maanden anciënniteit. ️
Een bedrijfswagen behoort ook tot de mogelijkheden.
Iets mooi voor later: we doen voor jou aan aanvullend pensioensparen.
32 verlofdagen, zodat je met al je geliefden kan genieten!
Een smartphone & abonnement.
En er is nog zoveel meer!
We geven om je welzijn en leven bij belangrijke gebeurtenissen met je mee. Een
goede work-life balance dragen wij hoog in het vaandel.
http://www.cloostermans.com/

