Junior Projectmanager
Projectmatig werken geeft je energie. Zelfs zoveel energie, dat je niet anders
meer wíl. Daarbij ben je behoorlijk goed in de aandrijving van projecten.
Aandrijving? Ja echt, want als Junior Projectmanager bij onze opdrachtgever
zet jij een goede drive wel héél letterlijk in gang. Voor de ontwikkeling van
complete vrachtwagens, bijvoorbeeld. Nieuwsgierig? Solliciteer gelijk voor deze
job!

Samenvatting
Vacature nummer: PUB207847
Markt: Industrie
Branche: Automotive
Expertisegebied: Project Management & Services
Uren per week: 40
Opleidingsniveau: HBO
Sluitingsdatum: vrijdag 31 mei 2019

De functie
Voor een internationale automotive specialist lever jij als Junior Projectmanager

Voor meer informatie:
https://www.brunel.nl/nl-nl/vacatures/PUB207847

een flinke bijdrage aan de dagelijkse gang van zaken. Zaken als de planning,
het budget, voortgangsbeheer en correcties vallen hier namelijk onder jouw
beheer. Al is dit niet enkel jouw verantwoordelijkheid, want ook de
Afdelingsmanager houdt tijdens projecten een oogje in het zeil. Aan hem of haar
rapporteer jij bovendien steeds jouw bevindingen.
Samen waarborgen jullie een soepele aftrap, voortgang én afronding van
verbeter- en ontwikkelprojecten binnen het bedrijf. Dat kan voor een enkel
onderdeel zijn, zoals een brandstofsysteem, of voor compleet nieuwe
voertuigen. Oftewel: de projecten zijn erg divers. Al geldt natuurlijk voor
allemaal dat communicatie key is. Nog zoiets waar jij als Junior Projectmanager
dus bovenop zit.

Over jou
Het zal vast niet je eerste automotive project worden, maar is dat wel het geval?
Dan neem je in elk geval jouw affiniteit met dit specialisme mee. En minimaal
twee jaar ervaring als Junior Projectmanager in een technische omgeving.
Verder heb je:
Een hbo- of wo-diploma op zak in een technische richting
Een IPMA-D certificaat – of haal die op kosten van Brunel!
Een goede beheersing van de Engelse taal - woord én geschrift

Wat wij bieden
De automotive marktleider waar jij aan de slag gaat? Dat is slechts één van
onze tientallen opdrachtgevers in de sector. Waar jij na dit project ook zélf uit
kunt kiezen, want je treedt als Junior Projectmanager bij Brunel in dienst! Dat
betekent ook dat jij hiervan profiteert:
Een fijn salaris dat met de tijd alleen maar stijgt
Opleidingsmogelijkheden op kosten van Brunel
Korting op premies, sportscholen en cultuuruitjes
Begeleiding door een consultant van Brunel Engineering
Een zeer voordelige pensioenregeling via Brunel

Vragen? Neem contact op
Jeroen Koster
Consultant
Brunel Netherlands Eindhoven
j.koster@brunel.net
+31 6 11 53 84 47
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