JUNIOR PROJECTLEIDER PRODUCT DEVELOPMENT & MANUFACTURING
fulltime
Robusta is producent en biedt wereldwijd textiel oplossingen aan haar klanten. Met ons team enthousiaste
vakmensen leveren we al meer dan 60 jaar specialistische, technische weefsels en geweven tapijt. Technische
weefsels worden onder meer gebruikt voor vehicle mobility, erosion control, weg- en waterbouw, agricultuur,
sportvelden en defensie. Tapijten worden gebruikt door eindconsumenten, hotels, kantoren en nog veel meer.
Ben jij de aankomende projectleider met een visie op productontwikkeling en beschik jij over organisatorisch
vermogen zodat o.a. productieprocessen gestroomlijnd kunnen worden? Dan zoeken wij jou!
Als junior Projectleider Product Development & Manufacturing ben jij de spil tussen productontwikkeling en
productie. Jij bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe producten en het beheren van het
bestaande productportfolio. Verder houd jij je bezig met het stroomlijnen en optimaliseren van de productieprocessen.
In deze dynamische en uitdagende functie ben jij met jouw collega’s en toeleveranciers op zoek naar technologische ontwikkelmogelijkheden en vertaalt deze naar productinnovaties. Deze ideeën weet jij om te zetten in
technisch maakbare oplossingen, waarbij je de uitvoering vastlegt en borgt.
In deze rol heb jij veel vrijheid en ruimte om op je eigen manier invulling te geven aan innovatieve projecten. Jij
bent betrokken van idee tot eindproduct. Dit betekent dat jij je in de techniek kunt verdiepen, zelfstandig kunt
werken en proactief informatie weet op te halen en te brengen (intern en extern).
Jouw taken en verantwoordelijkheden binnen Robusta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het beheren, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de (interne) processen
Verantwoordelijk voor het huidige en nieuwe productportfolio (introductie, onderhoud en uitfasering van
productportfolio);
Afstemmen van productportfolio op actuele marktontwikkelingen en specifieke klantwensen;
Beheren, bewaken en verbeteren van (productie)processen;
Initiëren en realiseren van productvernieuwing, in samenwerking met de afdelingen productie en sales;
Het coördineren en aansturen van de testen in de eigen fabriek van nieuwe producten en
samenstellingen;
Het aansturen van meerdere korte en lange termijn projecten;
Het volgen van marktontwikkelingen en trends middels beursbezoeken en intensief contact met
(toe)leveranciers;
Verantwoordelijk voor aanvoer voor nieuwe product- en systeemontwikkelingen;
Je voorziet zowel collega’s als klanten proactief van juiste en relevante informatie over de producten en
systemen;

Wat verwachten we van jou als junior projectleider?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal een afgeronde technische HBO-opleiding, bij voorkeur Chemische Technologie, Werktuig
bouwkunde of Technische Bedrijfskunde (richting textiel);
Enige ervaring (als projectleider) binnen een technisch productiebedrijf;
Organisatorische vaardigheden en in staat om overzicht te behouden;
Gedreven en weet met jouw enthousiasme collega’s te motiveren en inspireren;
Leergierig en nieuwsgierig om technieken en processen eigen te maken;
Daadkracht en inzet om projecten tot een succes te maken (doortastend, can do mentaliteit) en een
proactieve persoonlijkheid;
Kennis van productontwikkelingsprocessen en projectmanagementvaardigheden, kennis van
marktonderzoek en productmanagement (pré);
Een zelfstandige, planmatige, georganiseerde manier van werken en analytisch denkvermogen;
Beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift, Duitse taal is een pré.

Wat bieden wij jou?
Wij bieden een afwisselende en zelfstandige functie met veel verantwoordelijkheden en vrijheden,
in een innovatieve en inspirerende werkomgeving, met voldoende uitdagingen om het beste uit jezelf en je
omgeving te halen. Er is veel ruimte voor ontwikkeling van je persoonlijke capaciteiten.
De werksfeer is informeel en de lijnen zijn kort. Wij hebben een werkcultuur van inzet, betrokkenheid, ondernemerszin en werkplezier. Je zult werken in een enthousiast team van collega’s, met veel know how en passie voor
geweven textiel. Een marktconform salaris spreekt voor zich.
Heb je interesse?
Stuur
dan
een
e-mail
met
je
motivatiebrief
en
CV
t.a.v.
Stefan
Burrekers
naar
hrm@robusta.nl. Wil je meer informatie over de functie of Robusta? Dan mag je natuurlijk altijd je vragen mailen
of even bellen met Jeroen Lucassen via 038-3854866.

