Job profile

Functie

Senior Project Manager

Locatie

Europa / Nederland / Breda

Activiteit

Mechanische Machine Bouw / Technische innovatie

Referentie

I4L-JOB-PROFILE-SPM

Type contract

Full time

Inno4Life is een groeiende organisatie, gevestigd in Breda. Ons bedrijf biedt machine oplossingen & services,
systeem integratie, systeem optimalisatie en onafhankelijk advies en expertise voor de farmaceutische en bio-tech
industrie. Inno4Life heeft een gerespecteerd klanten bestand binnen en buiten Nederland en heeft een solide
partner netwerk opgebouwd.
Vanwege uitbreiding van onze activiteiten, zijn we op zoek naar een senior project manager die zich aangetrokken
voelt tot een organisatie in ontwikkeling die internationaal actief is in de farmaceutische en bio-tech industrie.
Inno4Life is op zoek naar talentvolle technische professionals, die een uitdaging zien in het realiseren van creatieve
en effectieve oplossingen voor onze veeleisende klanten. De focus van de werkzaamheden ligt op de ontwikkeling
van nieuwe hoogwaardige producten en processen en services aan onze klanten.
Tegelijkertijd werken we aan de optimalisatie van onze interne organisatorische processen, en het borgen van
kwaliteit normen. Onze informele bedrijfscultuur kenmerkt zich door universele waarden als: integriteit;
vertrouwen; respect en betrokkenheid.
Ben jij de doorzetter, de creatieveling en gepassioneerde professional die het verschil kan maken?
Profiel:
De Senior Project Manager beheert meerdere projecten van start tot finish, rekening houdend met de eisen van de
klant, de financiële parameters, de geprojecteerde tijdlijnen en kwaliteitsspecificaties. Je coördineert verschillende
disciplines in meerdere project(en). Je levert projecten tijdig op binnen het bestek, beheert de begroting en
selecteert de juiste expertise voor projecten in samenwerking met de verschillende functionele managers. Je bent
verantwoordelijk voor de bewaking en de voortgang van meerdere engineering activiteiten en houdt toezicht op
de engineering, productie en het testen van nieuwe machines en apparatuur. Het is jouw taak om afwijkingen van
de planning, begroting, tijdlijnen en/of specificaties samen met de functionele managers te beheren en te
coördineren. De voortgang van je project(en) stem je af met de klant gedurende ontwikkeling, productie en
testfase en installatie van nieuwe machines en apparatuur.
Kennis en kunde:
Als Senior Project Manager heb je 6 + jaar ervaring in de farmaceutische of een aanverwante industrie. Een
bachelor, en bij voorkeur een technische opleiding, is een minimumvereiste. Kennis van project
managementprincipes, engineering- kwaliteit-, financiën- en planning beginselen en methodische aanpak, zijn
een must. Je bent zakelijk onderlegd en bent goed in plannen en organiseren. Ben je resultaatgericht en stress
bestendig dan zijn dat sterke voordelen. Heb je goede communicatie – en people managementvaardigheden plus
een solide team leider dan is dat een pré.
Opleidingsniveau : Bachelor / Master
Ervaringsniveau : 6+ jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
Talen: Nederlands en Engels
Bezoek Inno4Life.com voor aanvullende informatie en contact gegevens.
Je sollicitatie kun je inclusief je motivatie en CV mailen naar jobs@Inno4Life.com
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

www.Inno4Life.com
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