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I N N OVATI O N
S H A PES O U R FU T U R E
Wij zoeken een kandidaat voor de functie:

INNOVATIE MANAGER
Door te blijven innoveren houden we bestaansrecht, creëren we waarde en blijven we
flexibel met focus op de toekomst. Om innovatie gestructureerd vorm te geven zijn
we op zoek naar een innovatie manager, iemand die op een creatieve en verbindende
manier zorgt voor het ontstaan van hoogwaardige technische innovaties.
We verwachten dat je:
• Innovaties ontwikkelt vanuit de strategie van Royal Huisman en Rondal;
• Innovatie binnen Royal Huisman en Rondal op de kaart zet;
• Zorgt dat Royal Huisman en Rondal als sterk concurrerende, innoverende
organisaties worden gezien door samenwerkingen met externe partners en
kennisinstituten;
• Actief innovatie promoot waardoor nieuwe klantwensen kunnen ontstaan;
• Innovatie trajecten projectmatig opstart en afrond met oog voor commitment aan
toegekende middelen (capaciteit, budget en subsidies);
• Bijdraagt aan de kennisopbouw binnen het bedrijf o.a. door frequente inzet van
studenten;
• Oog hebt voor het ontwikkelen van duurzame innovaties waarmee omzet kan
worden genereerd.
We zoeken een kandidaat met:
• Een achtergrond in de scheeps- of jachtbouw;
• Bekendheid met de technische uitdagingen en ontwikkelingen in de maritiemeen jachtbouwsector;
• Een HBO/WO opleiding met een sterke technische focus. Breed geïnteresseerd
en in staat om samen te werken met specialisten, specialistische organisaties en
kennisinstituten;
• Kennis van en ervaring met zeilen en zeilsystemen, bij voorkeur die
op superjachten;
• Coördinerende of leidinggevende ervaring in een organisatie die sterk verandert;
• Bekendheid met projectmanagement;
• Een relevant netwerk aan externe relaties
• Kennis en beheersing van gangbare engineeringstools;
• Autonomie maar ook kunnen verbinden met de interne en externe omgeving;
• Initiatiefrijke en resultaat gedreven persoonlijkheid;
• Hands-on en pragmatische oplossing.
Interesse:
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met
Stefan Coronel - Manager Design & Engineering, tel.: 0527 287 450.
Heb je belangstelling voor deze vacatures? Stuur dan je CV met een
korte motivatie naar vacatures@royalhuisman.com.
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