WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?
Wij zoeken een

PROJECTMANAGER
Ben jij een organisatietalent met ervaring op het gebied van elektronica, kunststof-, en
metaalproductie? Heb je direct een beeld bij een projectmanager die van A-Z een technisch
ontwikkeltraject in goede banen leidt? Zie je een complex internationaal supply chain traject als een
uitdaging? Kun jij klantwensen uitstekend vertalen naar ontwikkelaars en toeleveranciers in Azië?
Heb jij ervaring in het bewaken van planningen, kwaliteit en budgetten.
Wij zijn op zoek naar een Projectmanager die met zijn kennis en ervaring ons team kan komen
versterken. Er wordt bij ons met veel toewijding hard gewerkt aan prachtige producten die je overal
tegen komt en waarvan we met trots kunnen zeggen: “dit maken WIJ”. Binnen onze dynamische
organisatie krijg je veel eigen verantwoordelijkheid. Hiervoor zien we graag het volgende terug:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt 3-5 jaar relevante werkervaring
Je heb een HBO of WO opleiding gevolgd in de Technische Bedrijfskunde,
Werktuigbouwkunde, Elektronica of een vergelijkbare technische opleiding
Je bent stressbestendig, doortastend, en accuraat
Je spreekt vloeiend Engels.
Je beschikt over goede communicatie vaardigheden
Je bent in bezit van een auto en Rijbewijs B
Je bent flexibel in het schakelen in communicatie met leveranciers én opdrachtgevers
Je bent bereid om af en toe te reizen, met name naar Azië

Werkzaamheden
Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor de aansturing van ontwikkelaars, bewaken van het
budget en de planning van diverse projecten. Je begeleid een project van A-Z: van het eerste
conceptidee tot de uiteindelijke implementatie in productie en inregelen van de supply chain. Met
regelmaat heb je overleg met diverse betrokken partijen. Je bent het aanspreekpunt voor klanten en
leveranciers tijdens de realisatiefase van een project.
Wie zijn wij?
Karlex BV is opgericht in 2002 als uitbesteder van productie in Azië op het gebied van elektronica,
kunststof en metaal. In 16 jaar tijd hebben we een zeer uitgebreid netwerk opgebouwd van
producenten en leveranciers in Azië, maar daarnaast hebben we inmiddels ook een eigen
productiefaciliteit in Den Bosch
Ben jij degene die we zoeken? Solliciteer!
Stuur je CV en de reden waarom wij juist voor jou moeten kiezen naar Maaike van Lent:
m.vlent@karlex.nl

