Technisch Project Coördinator
Werk je graag aan uitdagende projecten in een hoogwaardige technische omgeving? Ben je graag de
duizendpoot die alles coördineert? Dan hebben wij voor jou een ontzettend leuke functie! Promatrix
is een kunststof spuitgietbedrijf en heeft meer dan 25 jaar ervaring met het spuitgieten van kunststof
onderdelen. Wij beschikken over een eigen gereedschapsmakerij voor het ontwerpen en fabriceren
van de benodigde aluminium matrijzen. Onze jarenlange kennis en ervaring zetten we in om
hoogwaardige kunststof onderdelen te realiseren voor onze klanten in o.a. de automobielindustrie.
De functie
Als technisch project coördinator begeleid jij onze matrijsbouw projecten van het begin tot het eind.
Je bent het aanspreekpunt gedurende het project voor collega’s en klanten. Bij elk nieuw project
wordt er vanuit sales een overdracht gedaan. Jij zorgt voor de opvolging van het project naar de
afdeling engineering en je houdt de voortgang op de andere afdelingen in de gaten.
Het maken van de bedrijfsplanning is één van je taken. Dit is een middel om alle projecten te
coördineren. Je houdt onze klanten op de hoogte van de planning en de voortgang. Ook spreek je
interne afdelingen aan op het niet halen van een planning. Jij neemt hier de leiding!
Je bent ook betrokken bij het maken van offertes en calculaties. Het is een pré als je op termijn in
staat bent een 3D CAD ontwerp te beoordelen. We helpen je met de basiskennis van matrijzen en
spuitgieten.
Herken jij jezelf?
• Je bent een duizendpoot en wilt graag organiseren.
• Je hebt technische kennis, vanuit opleiding (WTB) of in de praktijk opgedaan
• Je bent handig met digitale systemen.
• Je kunt goed plannen en hebt overzicht.
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels
• Je hebt MBO+/ HBO werk- denkniveau
• Je woont binnen 40 minuten reisafstand van Zegveld
Promatrix biedt jou:
• Een uitdagende fulltime baan met veel afwisseling
• Veel zelfstandigheid binnen een klein team
• Een leuke werkgever met fijne collega’s.
• Een goed salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO kleinmetaal.
• De mogelijkheid om je verder te ontwikkelen door middel van opleidingen en cursussen.
• Een innovatieve, technische omgeving.
• Een mooi nieuw pand. We gaan in 2022 verhuizen!
Ben je nieuwsgierig naar deze functie? Neem contact op met Laurens Vogelaar tel 0348 692055. Wil
je direct solliciteren, stuur dan je CV naar hr@promatrix.nl t.a.v. Hennie de Koning.

