Project Manager
Terlet BV te Zutphen (85 FTE) maakt sinds 2015 onderdeel uit van ProXES – The Processing Group (ca.
500 FTE) en is wereldwijd actief en gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van
hoogwaardige procesapparatuur en proceslijnen voor de bereiding van voedingsmiddelen en
personal care producten. Terlet levert zowel stand alone machines als complete projecten aan de
wereldwijde voedselverwerkende en HPC industrie. Zowel lokale spelers als gerenommeerde
multinationals maken onderdeel uit van het klantenbestand van Terlet.
Als onderdeel van ProXES – The Processing Group maakt Terlet een enorme groei door. Om deze
toename in opdrachten en projecten te kunnen managen, zoekt Terlet kandidaten voor de functie
van Project Manager.
www.terlet.com
FUNCTIEPROFIEL:
Als Project Manager bij Terlet kom je te werken op de afdeling Engineering. Je wordt
verantwoordelijk voor de realisatie van diverse projecten voor klanten in de voedingsmiddelen en/ of
personal care industrie. Na de verkoop ben je middels een kick-off verantwoordelijk voor de vertaling
van basisconcepten naar detailengineering en de uiteindelijke realisatie en installatie van de aan
jouw toegekende projecten. Als Projectmanager ben je nauw betrokken bij de technische inhoud. Zo
houd jij je bezig met:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

input leveren aan sales voor aanbiedingen
het vertalen van proces flowdiagrammen naar P&ID’s en definitief 3D ontwerp
specificeren van inkoopdelen en itemlijsten
opvragen van offertes t.b.v. inkoopdelen,
het begeleiden van mechanical engineers en 3-d tekenaars
controleren van 3D modellen en constructie tekeningen
opstellen van functionele beschrijvingen en handleidingen
bewaken van budget en levertijd
bezoeken van klanten bij start van het project, tijdens de voortgang en bij de installatie en
commissioning

Je stuurt binnen grote projecten functioneel collega’s aan in het projectteam en zorgt ervoor dat alle
benodigde gegevens inzichtelijk zijn om de voortgang te rapporteren. Je hebt intensief klantcontact
en bent aanwezig bij de installatie periode en in bedrijf name. Vanuit jouw ervaring geef je invulling
aan de verdere professionalisering van projectmanagement binnen Terlet. Je rapporteert aan de
Manager Engineering.
KANDIDAAT PROFIEL:
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau, opleiding richting techniek
Kennis van procestechniek
Ervaring als Projectmanager binnen een technische projectenorganisatie, OF
Ruime ervaring als project engineer/ lead engineer of senior constructeur en de ambitie om
door te groeien richting Projectmanager;

•
•
•
•

Affiniteit met de metaal industrie
Kennis van ERP software, 3d tekenprogramma’s, MS office, MS projects en CAD
programmatuur. Daarnaast is kennis van en ervaring in de voedingsmiddelenbranche een
pré, evenals kennis omtrent alle bijbehorende richtlijnen en regelgeving
Energiek, gedreven, nuchter, benaderbaar, pragmatisch, communicatief vaardig
Bereid om internationaal te reizen.

ARBEIDSVOORWAARDEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Goede voorwaarden
27 vakantiedagen
13 ATV dagen
CAO Groot Metaal
Reiskostenvergoeding
Laptop, telefoon
Winst gratificatie
Variabele werktijden
Internationale carrièrekansen binnen ProXES – The Processing Group
Werken binnen een stabiel en groeiend marktsegment

SOLLICITEREN EN MEER INFORMATIE:
Het werving & selectieproces voor deze positie is exclusief uitbesteed aan Target Search. Voor meer
informatie omtrent de organisatie en/ of de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Target
Search te Zwolle, Kees-Jan Vaartjes (consultant) via 06-29239099 / keesjan@targetsearch.nl.
www.targetsearch.nl
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

