VA C AT U R E
R & D P R O J E C T M A N AG E R
Als project manager ben je een belangrijke schakel tijdens het ontwikkelingsproces van onze producten en
ben je de lijm tussen ons team van engineers en de project board.
Communicatie, stiptheid, orde, oplossingsgerichtheid; deze woorden zijn je op het lijf geschreven.
Op deze wijze zet je onze roadmap om in feilloos werkende producten, steeds rekening houden
met de opgestelde projecteisen.

VOORNAAMSTE TAKEN
• De uitvoerbaarheid van het project bestuderen,
meehelpen met het vastleggen van de eisen en
wensen van het product.
• Inschattingen maken inzake methodes, mensen, tijd,
kosten en risico’s vanuit engineering-perspectief.
• Opstarten projecten en opvolgen van a tot z, 
bijsturen waar nodig (definiëren, bewaken
en beheren).

• Zorgen voor een efficiënte samenwerking
tussen de betrokken partijen.
• Valideren of het finale product voldoet
aan de eisen en wensen.
• Rapporteren status en KPI’s aan de project board.

PROFIEL EN VAARDIGHEDEN
• Je beschikt over een technische Master
of gelijkwaardig door ervaring.
• Je hebt 3-5 jaar ervaring binnen
R&D / P rojectmanagement.
• Je werkt gestructureerd en bent punctueel.
• Je bent een teamplayer en haalt
het beste uit mensen.
• Je werkt autonoom en hebt een groot
verantwoordelijkheidsgevoel.

• Je werkt graag met nieuwe technologieën
en bent altijd bereid om bij te leren.
• Je bent communicatief en klantgericht.
• Je past je gemakkelijk aan veranderende
omstandigheden aan.
• Je hebt voeling met elektromechanische producten.
• Je hebt kennis van agile project management.
• Je hebt kennis van projectmanagement tools 
(JIRA, gant chart tools).

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN
• Een uitdagende job in een groeiende, familiale onderneming met kans om jezelf verder te ontwikkelen.
• Een positieve en aangename werksfeer in een team van gespecialiseerde en gedreven mensen
met aandacht voor een gezonde work-life balance.
• Groepsverzekering, maaltijdcheques & ECO cheques.
• Bedrijfswagen
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Meer info?
T. 09 340 54 70

Hoe solliciteren:
Stuur je CV + motivatiebrief naar david.maelfait@alphatronics.be
Online:
www.alphatronics.be/vacatures

