Wij zijn op zoek naar een Multitastker die past in de dynamische wereld
van de internationale standbouw. Oftewel een

PROJECTMANAGER
Werken bij The Inside betekent dat je houdt van uitdagingen in een dynamische werkomgeving waar geen dag
hetzelfde is. Als project manager ben je verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte realisatie van grote
internationale projecten. Je werkt aan diverse relatief kortlopende projecten tegelijkertijd en hebt constant te maken
met harde deadlines. Je werkt nauw samen met onze opdrachtgevers, leveranciers en je collega’s in de voorbereiding
van beurzen en beursstands. Je rapporteert aan de Teamleider Project Management.
JE KERNTAKEN ZIJ O.A.:
•
•
•
•
•
•
•

Het zelfstandig technisch uitwerken en voorbereiden van het project vanaf ontwerp.
Het tijdig aanleveren van de juiste informatie aan zowel de werkplaats, het magazijn als aan de project		
leiders op locatie.
De inkoop en afroep van de benodigde materialen.
Het bewaken van kwaliteit, planning en budget.
De accountmanager op de hoogte houden van de voortgang van het proces.
Het ter plekke aansturen van het project (indien nodig).
Het opleveren van het project aan de klant in zowel binnen- als buitenland (indien nodig).

WIJ ZOEKEN EEN zelf startende project manager die de grote lijnen bewaakt, oog heeft voor details en het
vermogen om op alle niveaus snel te schakelen en goed te communiceren.Jouw profiel:

•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een technische hbo opleiding en hebt ervaring in project management.
Je bent proactief, een goede planner, coördinator, besluitvaardig, stressbestendig en kunt snel schakelen.
Je weet het overzicht te bewaken in een dynamische projectomgeving waarbij je meerdere kort cyclische
projecten tegelijkertijd leidt.
Je bent gewend te communiceren op verschillende niveaus en met diverse disciplines.
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Duits is een pre.
Je werkt graag in een dynamische omgeving.
Je bent in bezit van rijbewijs B.
Je bent fulltime beschikbaar en incidenteel ook weekenden.

GEBDEN WORDT een verantwoordelijke en zelfstandige rol met grote impact op de klanttevredenheid van The Inside.
Een functie met mogelijkheid tot samenwerking in uiteenlopende internationale projecten met hoge
naamsbekendheid. The Inside is ambitieus en kent een open cultuur.
BEN JIJ DEGENE DIE WIJ ZOEKEN?
Dan zien we je CV en motivatie graag zo spoedig mogelijk tegemoet.
Mail jouw sollicitatie inclusief CV naar solliciteren@the-inside.nl
Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Maarten Drooger,
of mailen naar solliciteren@the-inside.nl
The Inside BV
T.a.v. Maarten Drooger
Postbus 870
7400 AW DEVENTER
Tel. 0570 – 656 255
E-mail: solliciteren@the-inside.nl
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