Projectleider Industrie
Met jouw werk lopen industriële projecten als een geoliede machine. Je behaalt
je doelen linksom of rechtsom, maar verliest daarbij jouw
leiderschapskwaliteiten niet uit het oog. Kortom, je bent een geboren
Projectleider Industrie.

Samenvatting
Vacature nummer: PUB208833
Markt: Industrie
Branche: Industrie
Expertisegebied: Project Management & Services
Uren per week: 40
Opleidingsniveau: HBO
Sluitingsdatum: vrijdag 7 juni 2019

De functie
Als Projectleider Industrie volg je projecten from scratch tot implementatie. Je
bent dan ook het eerste aanspreekpunt voor álle betrokken partijen. Slechte
communicatie, daar krijg jij uitslag van. Je zorgt er dus voor dat alle

Voor meer informatie:
https://www.brunel.nl/nl-nl/vacatures/PUB208833

stakeholders op een lijn liggen en treedt waar nodig op als bemiddelaar.
Bovendien hou je de planning en de kas strak in de gaten.
Bij welk bedrijf je terechtkomt? Dat ligt aan jouw voorkeur. Reken er in elk geval
op dat je opdrachtgever een grote speler is in de wereld van de industrie.
Bovendien laten ze je niet zomaar los. Zodra jouw werk is geïmplementeerd,
ben jij de aangewezen persoon om de werking ervan te monitoren.

Over jou
Ben jij onze nieuwe Projectmanager Industrie? Hopelijk herken je jezelf dan
hierin:
Je bent kritisch
Je plaatst problemen in perspectief
Je hebt vaker op projectbasis gewerkt
Je hebt minstens 3 jaar relevante ervaring
Je hebt een technische hbo- of wo-opleiding afgerond

Wat wij bieden
Ben jij klaar voor een duik in een zee van interessante opdrachtgevers? We
zetten de deuren graag voor je open en zien erop toe dat jouw opdrachten altijd
aansluiten op je carrièredoelen. Over carrièredoelen gesproken, die kan je ook
unlocken met een trainingstraject dat je zelf samenstelt. Bovendien krijg je bij
ons een vaste Brunel-consultant die regelmatig contact opneemt om te kijken
hoe het met je gaat. En we bieden nog meer, zoals…
Een passend salaris met kans op een bonus
Een goede pensioenregeling
Korting op de sportschool
Korting op je eigen verzekeringen
Leuke culturele uitjes

Vragen? Neem contact op
Raymond van Diessen
Consultant
Brunel Netherlands Zwolle
r.van.diessen@brunel.net
+31 30 272 7453
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