Kardex Remstar, onderdeel van de beursgenoteerde Zwitserse Kardex Group, is een toonaangevende ontwikkelaar en
producent van geautomatiseerde opslag- en orderpickingsystemen. In Nederland is de organisatie marktleider met een
marktaandeel van 55%. Wereldwijd zijn sinds 1873 meer dan 140.000 systemen geïnstalleerd. De op maat ontworpen
oplossingen zorgen ervoor dat het opslagoppervlakte van warehouses optimaal kan worden benut, de productiviteit
wordt verhoogd en arbeidsprocessen efficiënter verlopen. De organisatie heeft een breed klantenportfolio met klanten in
onder andere de Industrie, Logistiek/E-commerce, Automotive, Retail en de Food sector. De organisatie heeft 1.500
medewerkers en vestigingen in ruim 30 landen. Voor de afdeling Projecten (3 fte) zijn we namens Kardex Remstar op
zoek naar een

Projectmanager
die ook intern de regie naar zich toe trekt in het verbeteren van processen

In deze nieuwe functie zal je de grotere en complexere projecten in de Benelux gaan leiden, vooral als er intensief met
contractpartners moet worden samengewerkt en software ontwikkeling/aanpassingen hoge eisen stelt aan de
afstemming met de klant en de interne organisatie. Je hebt ook een voorbeeldfunctie en je zorgt voor het verhogen van
de werkstandaarden, een professionele opbouw van de planning en forecast en het aanbrengen van lijn en structuur in
interne overleggen om de afstemming met o.a. de afdeling Verkoop en Projecten en de softwareontwikkeling te
optimaliseren. Je opdracht wordt om binnen 2 jaar de projectenorganisatie in de Benelux voor Kardex Remstar op te
bouwen. Je rapporteert direct aan de Region Director SW-Europe en je standplaats is Woerden.
Wij vragen een Projectmanager met overwicht die hoge eisen stelt aan de kwaliteit van werk. Een resultaatgerichte
sterke manager die in staat is de voortgang van projecten te bewaken en stevig is in zijn aansturing. Een organisatorisch
sterke planner die ook intern de regie naar zich toe trekt in het verbeteren van processen. Je profiel:
• Een technische hbo-opleiding, met als studierichting Werktuigbouw, AOT, Industriële Automatisering, Mechatronica
of Logistiek Management.
• Minimaal 4 jaar ervaring in het aansturen van grote projecten in de maakindustrie (ETO) en bij voorkeur in
nieuwbouwprojecten voor de inrichting van warehouses of binnen de logistiek, distributie of supply chain.
• Werkervaring in een project gestuurde (matrix) organisatie in deze sector, bij voorkeur in de samenwerking met
externe partners/leveranciers (software/industriële automatisering).
• Kennis van e-commerce/automatisering gekoppeld aan magazijninrichtingen en orderpicking- en shuttlesystemen.
• Bekendheid met IPMA, Prince of Six Sigma en specifieke software modules zoals Slimstock is een pre.
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Frans is een pre.
Kardex Remstar biedt een zeer zelfstandige functie waarin je veel ruimte krijgt voor het invullen van je nieuwe rol. Korte
lijnen, een open cultuur en loyale medewerkers. Een internationaal groeiende, technisch innovatieve organisatie die
ontwikkeling stimuleert, o.a. via de eigen Academy in Duitsland. De mogelijkheid tot het opbouwen van internationale
samenwerking en kennisuitwisseling met projectmanagers in andere landen.
Ben jij deze Projectmanager die de organisatie naar een hoger plan brengt? Reageer via www.mercuriurval.nl.
Je vindt de vacature met ref.nr. 3831 of via de zoekterm Kardex. Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Giny Oosthoek, recruiter van Mercuri Urval, tel. 033 - 450 14 00. Kijk ook op www.kardex-remstar.nl.
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