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WIJ
We denken altijd, dat het normaal is – de dingen, die we doen. Maar iedere keer blijkt opnieuw hoe
bijzonder we zijn in onze werkwijze, onze kennis, onze drive, ons product en het eindresultaat. Korte
lijnen, daadkracht, een grote eigen inbreng, teamwork en een gezonde dosis humor kenmerken onze
samenwerking. Daarnaast kunnen we met elkaar “achteroverhangen” om te zien hoe we de
organisatie naar weer een hoger plan kunnen tillen. Dat is toch echt bijzonder te noemen?

Wij ontwerpen, engineeren en leveren biologische luchtreinigingsinstallaties aan industrie en
overheden. En dat doen we wereldwijd. We hebben goede contacten met onze internationale relaties
en dat zij ons product en ons team waarderen komt tot uiting in het grote aantal vervolgopdrachten,
dat wij krijgen. En ook dat is bijzonder te noemen.

Onze projecten worden complexer en we zien, dat onze klanten veeleisender worden. Wij zoeken dan
ook een ervaren (Senior) Projectmanager, die de geboden ruimte op professionele en
gestructureerde wijze kan invullen.

DE FUNCTIE
§ We willen reeds in de offertefase gebruikmaken van je talenten om mee te denken over de diverse
projectonderdelen met inschatting van mogelijke risico’s.

§ Je neemt deel aan de sessies van overdracht van Sales naar Projectmanagement.
§ Door je ervaring kan je een positieve en actieve bijdrage leveren met betrekking tot de aanschaf
en implementatie van een passend projectmanagementsysteem.

§ Als Projectmanager heb je te dealen met diverse belangen, zowel intern als extern. Je stuurt dan
ook op een optimale samenwerking zowel binnen het projectteam als met de diverse
contractpartijen. Daarbij ben je tijdens de projectuitvoering de gesprekspartner van de klant.
Zonder de wensen van de klant of het belang van Azzuro uit het oog te verliezen weet je wanneer
je iets moet weggeven of wanneer die wensen leiden tot meerwerkoplossingen.

§ Je bent leidend en geeft leiding aan alle activiteiten, die nodig zijn om de project-doelen te
realiseren – uiteraard met behulp van het projectteam.

§ Als Projectmanager ben je onder meer verantwoordelijk voor projectmanagement,
risicomanagement, materiaalvoorziening/inkoop(onderhandelingen), budget en planning.

§ Een project succesvol afronden kan betekenen, dat je persoonlijk met de klant en eventuele
projectteamleden het project evalueert. Vervolgens verbetermaatregelen invoeren en deze intern
bespreken betekent groei van de organisatie. En zo moet het …

JIJ
§ Je bent sociaal, daadkrachtig en beschikt over een goed doorzettingsvermogen. Je kan goed
improviseren en houdt niet van routines. In deze rol moet je ook stressbestendig en pro-actief zijn,
over een commercieel gevoel en een sterk analytisch vermogen beschikken.

§ Als projectleider “leid” je niet alleen het project, maar ook je team. Je bent een energieke leider,
die samenwerking stimuleert en je weet je teamleden voor je te winnen.

§ Je beschikt minimaal over een afgeronde HBO-opleiding en een WO werk- en denkniveau.
Werktuigbouw of (Chemical) Engineering zou een perfecte basis kunnen zijn, gevolgd door een
IPMA B of C certificaat (of vergelijkbaar) of door verkregen werkervaring.

§ Uiteraard beschik je over een goede uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en Engels. Duits is
wenselijk.

§ De werklocatie is in Assen.
§ Ben je nuchter, een organisatietalent, besluitvaardig, ben je een initiatiefnemer, een teamspeler en
pragmatisch en beschik je over de nodige humor – DAN BEN JIJ DIEGENE, DIE WE ZOEKEN!

Wil je meer weten, solliciteren of van gedachten wisselen, neem dan contact op met:
c.top@azzuro.com of via +31.6.1172.8753. Kijk zeker ook even op onze website.

www.azzuro.com


