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Binnen de afdeling Product Development zijn we voor de vestiging Tegelen op zoek naar een

Projectleider (m/v)
Doel van de functie
De Projectleider is verantwoordelijk voor het omzetten van een klantorder in een goed werkend
productieproces voor het maken van een product. Dit begint bij order aanname bij de klant en
eindigt bij het overdragen van het ontwikkeld proces aan de productieorganisatie d.m.v. een
interne vrijgave.
Belangrijk daarin is dat de kosten, de doorlooptijd en de kwaliteit steeds beoordeeld worden en
worden bijgestuurd naar het gewenste niveau. Hij/zij fungeert in afstemming met de
Salesmanagers als primair aanspreekpunt voor de klant, de eigen organisatie en de
(toe)leverancier(s) voor de projecten onder zijn/haar leiding. Hij/zij is de spin in het web om
deels coördinerend, deels zelf meewerkend in alle afdelingen de gewenste doelen te behalen.
Korte inhoud van de functie:
Na toekenning van een project, werkt de Projectleider samen met een projectteam (per project
kan dit afwijken) aan het project. Er lopen steeds meerdere projecten tegelijkertijd. Voortgang
van het project wordt op vaste momenten teruggekoppeld aan Afdelingshoofd en/of Director
Operations. Er wordt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden een zeer grote mate van
zelfstandigheid verwacht. Het bezoeken van de klant voor technische en organisatorische
discussies hoort bij de functie.
Verantwoordelijkheden:
Als Projectleider bent u verantwoordelijk voor:
 Het op tijd en binnen de gestelde doelstellingen vrijgeven van producten, als resultaat
van de door hem uitgevoerde projecten;
 Productievrijgave (inclusief product sampling);
 Tijdige rapportage van benodigde en gewenste gegevens;
 Het aansturen van teamleden van het projectteam;
Functie-eisen
Voor een goede invulling van de functie van Projectleider is kennis vereist van:
 Gieterijtechniek en/ of werktuigbouwkunde, procestechniek en metaalkunde
op minimaal HBO-niveau;
 Technisch tekening lezen en construeren;
 Verspanen;
 De Duitse en Engelse taal in woord en geschrift;
 Rapportagetechnieken en projectmanagement;
 Coachend leiderschap en teamwork;
 Commerciële vaardigheden;
 Gangbare softwarepakketten (Word, Excel, MS Project, Outlook);
 De geldende kwaliteits-, veiligheids- en milieueisen.
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Informatie
Mocht u meer informatie over deze functie willen, dan kunt u contact opnemen met de heer
Rogier Nijs, Director Operations, telefoonnummer 077-3739871 of rnijs@mgg.com
Sollicitatie
MGG Netherlands B.V.
Ter attentie van: Carolien van der Vorst-Pansters, HR Adviseur
Adres: Industriestraat 14a, 5931 PJ Tegelen
Reageren kan ook via cvandervorst@mgg.com

