Technisch Project Manager
Ben je op zoek naar zekerheid, rust, formaliteiten, procedures, een grote hiërarchische organisatie en ben
je al druk bezig met je pensioen? Stop dan hier maar met lezen, dan ben je bij ons aan het verkeerde adres….
Ben je op zoek naar variatie, vrijheid, verantwoordelijkheid, inspraak, een kleine ondernemende,
inspirerende organisatie en leuke collega’s? Dan nodigen we jou uit om deze vacature verder te lezen, want
jij maakt een goede kans ons team te versterken en verdere groei te realiseren.

Synamic
Synamic, gevestigd in Leeuwarden, is een onafhankelijk projectmanagement bureau dat ondernemingen
volledige ondersteuning biedt bij het implementeren van complexe technologische vernieuwingen in de
voedingsmiddelen industrie. Zie voor meer info www.synamic.nl.

Functieomschrijving
Als Technisch Project Manager ben je de organisator van middelgrote tot grote technische projecten in
opdracht van onze klanten. Samen met de opdrachtgever definieer je de doelstellingen en de
randvoorwaarden van een project. Door je organisatorisch talent ben je in staat het project te structureren.
Door een gedegen analyse ben je in staat om de hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden. Je bent in staat
een projectteam te formeren, te motiveren en gemotiveerd te houden. Je bent de verbindende persoon
tussen de verschillende expertises binnen en rondom je project, alsmede naar de stakeholders. Naast het
geven van leiding aan je projectteam bewaak je de voortgang en planning en verzorg je ook de
noodzakelijke management- en financiële rapportages.

Synamic DNA
-

Jij vindt het belangrijk je werk beheersbaar te maken;
Jij wilt je werk steeds beter doen;
Jij communiceert open en helder;
Jij hebt de drive om je als persoon te blijven ontwikkelen;
Jij kunt goed luisteren;
Jij bent in staat om de behoefte van de klant in te vullen;
Jij wilt plezier hebben in je werk;
Jij bent ondernemend;
Jij wilt blijven vernieuwen;
Jij hebt ambities die je wilt waarmaken.

Functie DNA
-

Sterk in conceptueel design;
Enige deskundigheid op het technisch zwaartepunt van het project is gewenst;
Kunnen structureren en organiseren;
HBO+ / academisch opleidingsniveau;
Sterk in leiderschap met aandacht voor soft skills;
Minimaal 6 jaar ervaring;
In bezit van rijbewijs B;
Bereid om te reizen.

Arbeidsvoorwaarden
Je salaris wordt gebaseerd op je ervaring en opleiding. Naast een marktconform salaris vindt Synamic het
ook belangrijk dat jij je blijft ontwikkelen. Naast een aantal trainingsprogramma’s besteden we veel
aandacht aan 1 op 1 coaching, want dit komt zowel ons als bedrijf als jouw carrière ten goede.

Contactinformatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Herman Steen, MD Synamic, (06) 34 08 47 65,
herman@synamic.nl. Ben je na het lezen van deze vacature al enthousiast geworden, dan nodigen wij jou
uit een mail te sturen naar herman@synamic.nl met een korte motivatie en jouw CV.

