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Senior Project Manager

Als Senior Project Manager bent u verantwoordelijk voor de projecten (ook eigen) van begin tot

oplevering. Daartoe leidt u de dagelijkse operationele projectactiviteiten van de afdeling Project

Management en brengt u de wensen van de klant samen met een optimale, efficiënte en

kostenbewuste en op hoge kwaliteit gerichte werkwijze. U bent betrokken bij het invoeren van de

Bühler processen. Als teamplayer weet u alle betrokkenen te enthousiasmeren en motiveren en

bent u daarnaast een ster in het plannen en creatief bedenken van resources en oplossingen. U

communiceert helder, duidelijk en gemakkelijk met alle betrokken partijen.

Herkent u zich in dit profiel en spreken de 

functie, de werkzaamheden en het aanbod 

u aan, stuur dan uw uitgebreide sollicitatie 

naar Z-Vizier, t.a.v. ing. A.J. Zweers MBA, of 

e-mail deze naar info@z-vizier.nl

[o.v.v. ref. nr.  VO.20.225].

Voor informatie over de vacature of 

sollicitatieprocedure kunt u telefonisch 

contact opnemen met Z-Vizier of onze 

website bezoeken. Verificatie van 

diploma’s en referenties maakt altijd deel 

uit van onze procedures.

Consultancy, Interim Management & Inplacement

Acquisitie bij onze opdrachtgever naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

Z-Vizier is gespecialiseerd in strategische 

en commerciële dienstverlening voor het 

technisch-industriële MKB. Een van onze 

kernactiviteiten betreft Inplacement: het 

vinden van hooggekwalificeerde en 

ervaren professionals voor onze relaties. 

Hierbij volgt Z-Vizier een eigen bewezen 

en zeer succesvolle aanpak, gericht op 

optimaal toekomstperspectief voor 

zowel onze relaties als alle kandidaten.

Haas-Mondomix (Almere) is internationaal leverancier van geavanceerde systemen voor de

voedselverwerkende industrie en is een volle dochter van de Zwitserse Bühler Group. Al ruim 40

jaar ontwikkelt, produceert en verkoopt Haas-Mondomix beluchtings- en mixsystemen voor het

produceren van bijvoorbeeld snacks, repen, spekjes, taarten, koekjes en wafels. Waarbij

voortdurend wordt gezocht naar mogelijkheden voor het verhogen van de productiviteit van haar

klanten, binnen de grenzen van kwaliteit en innovatie. Bij de Bühler Group creëert men samen

innovaties voor een betere wereld.

Namens onze opdrachtgever Haas-Mondomix zoeken wij op korte termijn een ervaren:

Taken/werkzaamheden: Uw profiel: Het aanbod:

• HBO diploma techniek (WTB/CT/TBK) 

• Prince2 Foundation & Practioner of 

IPMA-C

• Ruime ervaring als project manager 

in de food processing machinery

• Klantgericht, stressbestendig, 

communicatief vaardig, flexibel

• Goede beheersing v/d Nederlandse, 

Engelse & Duitse taal 

• Bereidheid tot internationaal reizen

• Werken bij een financieel gezonde 

en succesvolle wereldmarktleider

• Een professionele bedrijfscultuur en 

een open & informele werksfeer.

• Een afwisselende functie met veel 

vrijheid en verantwoordelijkheid

• Ruime mogelijkheden en faciliteiten 

tot verdere groei en ontwikkeling

• Een goed salaris en prima 

secundaire arbeidsvoorwaarden.

• Coördineren een aansturen van een 

multidisciplinair projectteam

• Opstellen, monitoren en realiseren 

v/e project (voortgangs-)planning

• Toezicht houden op de uitvoering 

van alle projectwerkzaamheden

• Bewaken van het projectbudget en 

bijsturen daar waar nodig

• Onderhouden van regelmatig 

klantcontact t/m projectoplevering


