Senior Project Manager (32-40 uur/week)
Als gevolg van de groei van Holland Innovative hebben we op korte termijn behoefte aan
resultaat gedreven Senior Project Managers die op zoek zijn naar een volgende stap in hun
carrière.

Wie is Holland Innovative?
Holland Innovative is een kennisorganisatie die toonaangevend is in het begeleiden van
organisaties bij Projectmanagement, Product- & Proces ontwikkeling en Reliability
Engineering. De focus ligt hierbij op Product Creatie Processen: én beter, én sneller én
goedkoper.
Behalve dat draagt Holland Innovative ook bij aan de ontwikkeling van organisaties en
medewerkers op alle niveaus. Holland Innovative biedt trainingen, zowel in eigen huis als incompany bij opdrachtgevers. De trainingen worden door Holland Innovative ontwikkeld en
verzorgd in nauwe samenwerking met gerenommeerde kennisinstituten als IPMA, IBIS/UvA
en Universität Stuttgart. Voorbeelden van deze trainingen zijn de Project Management
Masterclass, Black en Green Belt Six Sigma opleiding en het Reliability Foundation
programma. Naast trainingen organiseren wij vanuit onze Academy diverse User Groups om
kennis en ervaring uit te wisselen, ééndaagse Workshops en Innovatieworkshops om open
innovatie en het uitwisselen van kennis en ervaring te stimuleren.

Functie-omschrijving
Project Managers bij Holland Innovative leiden complexe technische projecten bij onze
klanten. Dit kan zijn op het gebied van product development of een equipment engineering
project. Gemeenschappelijke factor is altijd dat het plaatsvindt in een multidisciplinaire High
Tech omgeving. Onze Project Managers staan met de opdrachtgever aan de wieg van de
project definitie om vervolgens met hun project team te starten aan de executie van hun
project. In zo’n dynamische omgeving is het noodzakelijk doorlopend proactief het project
plan tegen het licht te houden en te toetsen met de klant. Onze Project Managers houden
altijd het projectdoel voor ogen zodat onze klanten business resultaten kunnen boeken.
Kernwoorden van de functie zijn: leiderschap, planmatig werken, stakeholderanalyse,
risicomanagement en voortgangsmeting.

Functie-eisen
• Universitaire opleiding met een technische achtergrond of gelijkwaardig werk- &
denkniveau
• Meerdere jaren ervaring in High Tech, Energy, Automotive, Agro of Life Science als
project manager of teamleider in een multidisciplinaire technische omgeving.
• Kennis van Agile, Lean Product Development of DfSS is een pré
• Eigenschappen:
o Resultaat- en klantgericht
o Proces gericht werken
o Eigenaarschap
o Communicatief zowel naar zijn team als naar zijn stakeholders op senior
management niveau.

Aanbod
Holland Innovative biedt je een contract voor tenminste 32 uur per week met goede
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in een dynamische omgeving met uitgebreide
opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. De beoogde kandidaat kan meegroeien met de
organisatie en hierin zijn/haar eigen pad vormgeven.

Solliciteren
Geïnteresseerd? Stuur dan je cv en motivatie naar: Alina Keggenhoff, hrm@hollandinnovative.nl.
Voor meer informatie met betrekking tot de inhoud van de functie, kun je contact opnemen
met: Hans Meeske, 06-20 61 90 96.

