Vacature Projectleider/Teamleider Interne Projecten
IPS Technology is een ingenieursbureau gevestigd in Eindhoven dat zich heeft gespecialiseerd in de
ontwikkeling van hulpmiddelen bij transport: Industriële/hightech verpakkingen, tools voor
(de)montage van producten en specifieke transporthulpmiddelen. Samen met ons testcentrum en
ons assemblage- en cleaning centrum leveren wij een integrale ketenbenadering welke uniek is in de
markt. IPS analyseert de keten, adviseert over de mogelijkheden en benodigde tools, en ontwikkelt,
bouwt en valideert deze.
Voor versterking zijn wij per direct op zoek naar een ervaren

Projectleider/Teamleider (40 uur)
In deze functie zorg jij voor de dagelijkse aansturing van het team Interne projecten bestaande uit
Design & Solution engineers en constructeurs. Je stuurt de engineers en constructeurs aan op het
behalen van succesvolle resultaten van de projecten van de afdeling binnen de gestelde normen en
richtlijnen. Je bent de projectmanager Je geeft op een coachende manier leiding zodat de
verantwoordelijkheid over de projecten bij de engineer blijft. Door te zorgen voor een goede
kennisuitwisseling tussen de medewerkers stimuleert de projectleider/teamleider dat iedereen het
beste uit zichzelf haalt en de beste oplossing levert aan onze klanten. Je bent de sparringpartner op
niveau voor de engineers en het management. Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen
directeur.
Tot je takenpakket behoort;

 Het overzicht van alle lopende projecten van het team beheren en bewaken, zodat tijdig
bijgestuurd kan worden
 Analyseren en monitoren van de interne projecten en het optimaliseren door het faciliteren
van standaardisatie van processtappen middels procesbeschrijvingen, formats,
werkinstructies e.d.
 Het aansturen van een groep medewerkers en het zorg dragen voor de ontwikkeling van het
team en de individuele medewerkers door coaching, begeleiding, sturing en motivering
 Zorg dragen voor een goede sfeer binnen het team en de afdelingen
 Teamleden motiveren tot het uitvoeren van afgesproken procedures
 Zorg dragen voor de persoonlijke ontwikkeling van de teamleden en het team als geheel o.a.
door het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken
 Opstellen van opleidingsplannen voor het team en haar individuen en zorgen voor de
opvolging hiervan in samenwerking met HRM
 Draagt actief kennis over door middel van reviews, workshops en boterhamsessies
 Zorgen voor een optimale introductie en opleiden van nieuwe werknemers
 Participatie bij werving en selectie activiteiten en vormgeven van het team
 In overleg met de engineers zorgen voor een ideale personele bezetting, vakantieplanning en
voorkomen van over- en onderbezetting

Ben jij;
Vanuit je enthousiasme voel je je thuis in een informele technische werkomgeving waar teamwork
belangrijke uitgangspunten zijn. Je voelt je prettig in een afwisselende en dynamische functie met
gevarieerde taken. Je bent een leider met verantwoordelijkheidsgevoel en een echte People-manager.





HBO/WO werktuigbouwkunde of technische bedrijfskunde met minimaal 3 jaar ervaring in een
hightech ontwikkelomgeving.
Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als projectmanager
Je bent in staat om klantprocessen snel te doorgronden en je denkt in integrale oplossingen.
Je bent een echte verbinder en weet het beste uit mensen te halen door coaching, begeleiding en
motivatie.

Wij bieden jou;
 Een afwisselende zeer zelfstandige functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng
 Een uitdagende werkomgeving met enthousiaste collega’s
 Interessante klanten zoals ASML, FEI en DAF
 Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf
 Actieve personeelsvereniging met regelmatig leuke activiteiten.
Interesse?
Heb je interesse in bovenstaande vacature?
Stuur dan een CV met motivatie naar, of neem contact op met:
Annemieke de Kuijper
HR Adviseur
040-264 72 90
annemieke.de.kuijper@ips-technology.com
www.ips-technology.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

