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Wij zoeken een kandidaat voor de functie:

PROJECTMANAGER

( FU LLTI M E )

Als projectmanager ben je eindverantwoordelijk voor het tot stand
komen van het design, de engineering en realisatie van de projecten
binnen het afgegeven budget, planning en de vereiste kwaliteit.

Taken:
• Je fungeert als aanspreekpunt voor de klant;
• Stelt samen met de lijnorganisatie het projectteam samen;
• Stuurt de leden van het projectteam operationeel aan;
• Je geeft leiding aan het klantmanagementproces;
• Je bewaakt contractuele afspraken;
• Je bewaakt het Decision & Approval schema;
• Je initieert stagegate reviews;
• Je draagt zorg voor de goedkeur voor het stagegate passage van de
stuurgroep;
• Je draagt zorg voor het risicomanagement binnen het project;
• Je stelt het projectplan op;
• Je stelt duidelijk doelen en prioriteiten aan het projectteam;
• Je bewaakt het projectplan op planning, budget en kwaliteit.

Profiel:
• HBO+ werk- en denkniveau ondersteund met een opleiding gericht op
scheepsbouw, jachtbouw en/of bedrijfskunde;
• Ruime ervaring in een soortgelijke functie;
• Resultaatgerichtheid en creativiteit;
• Flexibele, zelfstandige en accurate werkhouding;
• Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden, gevoel voor
klantmanagement, tact en diplomatie.

Interesse:
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met
Arend Straatsma (HR Manager), tel. 0527-243131.
Heb je belangstelling voor deze vacatures? Stuur dan je CV met een korte
motivatie naar vacatures@royalhuisman.com.

www.royalhuisman.com

