Technisch Project Coördinator
Ben je graag betrokken in uitdagende technische projecten en vind jij het een uitdaging om
deze projecten van begin tot eind te begeleiden? Dan zijn we naar jou op zoek! In deze
functie ben je betrokken in het gehele bedrijfsproces van Promatrix. Bij elk nieuw project
wordt er vanuit sales een overdracht gedaan. Vanaf dat moment ben je zowel intern als
extern het aanspreekpunt. Jij zorgt voor de opvolging van het project naar de afdeling
engineering en je houdt de voortgang in het vervolgtraject in de gaten. Je houdt de klant op
de hoogte van de planning en de voortgang van de opdracht. Daarnaast ben je betrokken bij
het maken van offertes en calculaties. Je bent in staat een 3D CAD ontwerp te beoordelen
en stemt wijzigingen af met de klant. Je hebt basiskennis van matrijzen en/of spuitgieten of
complexe technische producten.
Waaraan voldoe je?
•
•
•
•
•
•
•

Technische kennis, vanuit opleiding of in de praktijk opgedaan
Ervaring met het werken in een CAD pakket
Analytisch sterk en goede communicatieve vaardigheden
Affiniteit met matrijzen of het spuitgieten van kunststof
Zelfstandig maar daarnaast ook een teamspeler
MBO+/ HBO niveau
Woonachtig binnen 40 minuten reisafstand van Zegveld

Wat biedt Promatrix jou?
•
•
•
•
•

Functie met veel afwisseling
Voldoende ruimte om jezelf te ontwikkelen
Veel zelfstandigheid binnen een klein team
Een menselijk, prettig bedrijf
Goede arbeidsvoorwaarden

Wat doet Promatrix?
Promatrix is specialist in het vervaardigen van aluminium matrijzen en het spuitgieten van
kleine tot zeer grote kunststof producten. Promatrix startte in 1995 in het Utrechtse Zegveld.
Inmiddels zijn er 40 mensen werkzaam.
Innovatief en klantgericht, dat zijn de kenmerken van Promatrix. Promatrix beschikt over een
uitgebreid machinepark met CNC-freesmachines en spuitgietmachines. Het mooie aan dit
bedrijf is dat je veel nieuwe producten ziet ontstaan. Op basis van het 3D CAD model van de
klant bouwt Promatrix via meerdere stappen de matrijs voor het kunststof product. Per jaar
produceren we zo meer dan 300 verschillende matrijzen voor nieuwe kunststof producten.
Onze klanten bevinden zich in de automobielindustrie en de Nederlandse maakindustrie.
Ben je nieuwsgierig naar deze functie? Neem contact op met Larisa van der Put, tel 0318
627 100, Corporate Recruiter Promatrix en Cellro of kijk op onze website www.promatrix.nl.
Wil je direct solliciteren, stuur dan je CV door naar hr@promatrix.nl.

