Functie: Internationaal Project Manager (Fulltime)
Over Profielnorm B.V.
De Profielnorm-Group is een groep bedrijven die gespecialiseerd is in het ontwerpen, produceren, distribueren en
opbouwen van tussenvloeren. Met een hoofdvestiging in het zuiden van Nederland helpt de Profielnorm-Group
bedrijven in heel Europa hun bedrijfsruimte te verdubbelen. De mezzanines van de Profielnorm-Group worden geproduceerd
volgens de hoogste kwaliteitseisen en voldoen aan alle land-specifieke eisen van de landen waar de groep operationeel is.
De ussenvloeren kennen diverse toepassingen van magazijn tot kantoorruimte, van showroom tot productielijn.
Functie
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de voortgang van het projectproces voor de hele Profielnorm-Group.
Je vertegenwoordigt de Group van aanvraag tot oplevering. Dit maakt het een verantwoordelijke, uitdagende baan!
Je bent het eerste aanspreekpunt voor externe klanten. Je houdt contact met hen over de uitvoering van projecten op locatie,
per telefoon of email. Ook bezoek je regelmatig de projectlocaties om de voortgang te monitoren. Je zoekt naar een
passende oplossing als zaken de voortgang (zouden kunnen) belemmeren.
Binnen de organisatie ben je de schakel tussen de verschillende afdelingen. Je bent voortdurend in overleg met de
afdelingen Engineering, Purchasing en Production om mogelijkheden en knelpunten af te stemmen. Je neemt hiervoor deel
aan diverse besprekingen.
Je bent een enthousiaste persoon die denkt in mogelijkheden en je werkt daarbij nauw samen met de Master Planner.
Profiel
De Internationaal Project Manager voldoet aan onderstaande functie-eisen:
• Afgeronde, technische hbo-opleiding
• Ervaring met Projectmanagement
• Uitstekende communicatieve vaardigheden. (Duits en Engels zijn een must, Nederlands en/of Frans zijn een pre)
• Stressbestendig en oplossingsgericht
• Flexibele instelling
• Klantgericht
• Bereid te reizen tot 30-60% van je tijd
Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden:
• Goede arbeidsvoorwaarden, zoals collectieve pensioenregeling en opleidingsmogelijkheden.
• Een fijne werkomgeving met informele werksfeer en enthousiaste collega’s in een gezond internationaal bedrijf.
• Auto van de zaak, laptop en smart phone.
Reageren?
Contactpersoon voor deze vacature is: Theo Hakvoort (Finance & SCM Director):
+31 6 10486689
Sollicitaties ontvangen wij graag op hrm@profielnorm.com.

