CONCEPT VACATURETEKST
PROJECTLEIDER
Ancra Systems BV is specialist op het gebied van de ontwikkeling, het ontwerp en verkoop van
automatische laad- en lossystemen voor toepassing in opleggers en magazijnen. Gevestigd in Boxtel,
met een team van ca. 30 medewerkers, leveren wij maatwerkoplossingen aan opdrachtgevers over
de hele wereld. We zijn een ambitieuze, dynamische en onafhankelijke organisatie met een sterke
groeidoelstelling. Ancra kent een platte organisatie en verwacht van haar medewerkers een
zelfstandige instelling en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
De Functie
Als Projectleider bent u verantwoordelijk voor het correct en efficiënt realiseren van projecten. Samen
met de andere afdelingen dienen de projecten binnen het gestelde budget en op tijd te worden
opgeleverd. De projectleider is hierbij de spin in het web en bewaakt zowel de interne uitvoering als
alle communicatie met de klant. Voor discussies met de klant, maar ook met collega’s bezit u over de
juiste mate van tact en bent u proactief en creatief bij het vinden van oplossingen. U weet Ancra naar
buiten op professionele wijze te vertegenwoordigen en bent gedreven om vragen snel en klantgericht
op te lossen. Voor projectmanagement is een instelling die verder reikt dan van 9 tot 5 een pre.
Het werkgebied bestrijkt de internationale markt. Voor technische ondersteuning kan de projectleider
terugvallen op de afdeling Engineering binnen Ancra, echter basiskennis van en affiniteit met techniek
helpt om bij de dagelijkse uitvoering zelfstandig te opereren.
Wat kun je verwachten?
Ancra biedt je een zeer zelfstandige functie met veel eigen verantwoordelijkheid in een kleine
organisatie met een open werksfeer. Met jouw ervaring en talent kun je bij Ancra je organisatorische
en communicatieve vaardigheden ten volle benutten in een innovatieve en dynamische werkomgeving
met projectmatige opdrachten in diverse markten. Je hebt als Projectleider ruimte voor eigen
initiatieven en op basis van jouw inzet de kans om een significante bijdrage te leveren aan de groei en
het succes van Ancra.

Takenpakket o.a.:
▪
▪
▪
▪
▪

Het begeleiden en bewaken van diverse projecten tegelijkertijd
Alle communicatie met de klant inzake planning, voortgang en meer- en minderwerk
Het informeren van de andere afdelingen en bewaken van de interne voortgang
Het opstellen van kostprijscalculaties
Voorbereiden en deelname aan het intern planningsoverleg

Wij bieden
–
–
–
–

Een marktconform jaarsalaris
Prima secundaire arbeidsvoorwaarden
Ruimschoots mogelijkheden tot training en opleiding
Ondersteuning van en samenwerking met een betrokken en professioneel sales en technisch team

Wij zoeken
–
–
–
–
–
–
–
–

Een medewerker met uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
Proactief en ondernemend
Sterk in relatiebeheer
Helikopterview en goede diplomatieke vaardigheden
Teamplayer en affiniteit met techniek
Beheersing van de Duitse en Engelse taal in woord en geschrift
Minimaal HBO werk- en denkniveau
Relevante vooropleiding (techniek of commercie) of ervaring

Geïnteresseerd?
Stuur je motivatie en cv naar: hr@ancrasystems.nl
Voor vragen kunt u bellen met: 0880-247111.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Over ANCRA
Ancra Systems BV (www.ancra.nl) is wereldwijd actief op het gebied van de verkoop en levering van
automatische laad- en lossystemen voor trailers. Vanuit Boxtel verkopen, ontwerpen en bouwen wij
standaard en maatwerkoplossingen voor onze opdrachtgevers wereldwijd in diverse industrieën (o.a.
FMCG, Chemie, Automotive, Air Cargo, Warehousing, E-commerce, Post & Parcel). In deze niche
markt biedt Ancra een breed productportfolio. We zijn een hecht en dynamisch team met een
internationale groei. Ancra is een zelfstandige onderneming, onderdeel van de Heico group
(www.heicocompanies.com).

