Vacature Projectmanager (fulltime)

Bij Ancra Systems BV werken alle afdelingen nauw samen; als kleinschalig bedrijf bereikt Ancra grote
impact voor internationale klanten. In deze wervelende functie ben je dé schakel tussen de klant,
engineering, inkoop, productie en verkoop. Jij leidt zelfstandig de projecten vanaf de “go” en je weet hoe
je alle betrokken afdelingen beweegt om tot het beste resultaat voor de klant te komen. Jij kunt goed
samen werken en weet daarbij een goed overzicht te houden. Bijschakelen en doorpakken is aan de orde
van de dag in deze dynamische functie. Eigenaarschap en leiderschap zijn de twee belangrijkste factoren
in deze rol.Ancra is dan ook op zoek naar een projectleider die voor het optimale resultaat gaat door alle
stakeholders met tact en sterke communicatieve vaardigheden te managen, zowel intern als extern.
Wat je doet:
•
•
•
•
•

Je bent eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten en houdt daarbij het overzicht;
je schakelt regelmatig met de klant en met je collega’s die bij het project betrokken zijn
Je neemt de lead, bewaakt deadlines en onderneemt actie. Uiteraard betrek je hier alle interne
en externe stakeholders bij
Je brengt structuur aan en zorgt dat alle betrokken collega’s en afdelingen constant op de hoogte
zijn van het project
Je signaleert afwijkingen, onderhandelt met partijen en onderneemt actie waar nodig
Je bewaakt het financiële overzicht van project, rapporteert en stuurt bij waar nodig

Wat bieden we:
•
•
•
•
•
•
•

Een belangrijke rol waarbij jij verantwoordelijkheid draagt voor de projecten
Een internationale en relatief kleine organisatie met mooie projecten en interessante klanten
(zoals bijvoorbeeld Pepsi Cola, Volkswagen, ASML)
Een baan waarin je het verschil maakt
Fijne en ervaren collega’s die er trots op zijn dat ze bij Ancra werken
Een passend salaris gebaseerd op jouw ervaring en leeftijd
Een telefoon en laptop van de zaak
Arbeidsvoorwaarden conform CAO Metaal en Techniek met o.a. een 39-urige werkweek,
pensioenvoorziening via PMT, 25 vakantiedagen en 7 ADV dagen

Wat is verder belangrijk?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een aantal jaren ervaring in een soortgelijke rol
Gevoel voor techniek is belangrijk, technische bagage is nog fijner
Je bent communicatief ontzettend sterk en je weet mensen mee te krijgen door je enthousiasme,
passie en tact
Je bent resultaatgericht en hebt daarbij ook aandacht voor details
Je bent slagvaardig en je weet snel te schakelen
In drukke tijden weet jij het overzicht te bewaren en kom je gemaakte afspraken na
Je hebt financieel inzicht op projectniveau
Je hebt HBO werk- en denkniveau en communiceert uitstekend in het Nederlands en Engels,
Duits is een pre

Iets meer over Ancra
Zoals men bij Ancra zelf zegt: ‘’We zijn een klein bedrijf maar spelen op Champions League niveau”. De
collega’s zijn erg trots op het product en wat bij klanten wordt gerealiseerd.
Al meer dan 25 jaar is Ancra dé specialist op het gebied van automatische trailer laad- en lossystemen;
van standaard systeem tot klantspecifieke oplossing. Met een kantoor in Boxtel kom je te werken in een
organisatie met 40 collega’s waar iedereen gaat voor het beste resultaat voor de klant.
Enthousiast over de vacature?
Ancra Systems BV heeft de wervingsprocedure voor deze functie uitbesteed aan WinKracht|HR.
Solliciteer door je motivatiebrief en CV digitaal te sturen naar Charlotte Hendricks van WinKracht|HR.
Vergeet niet te vermelden waarom dit jouw baan moet worden! Als je nog vragen hebt over deze
vacature kun je ook telefonisch contact opnemen met Charlotte (tel. 06 40 51 56 26).

