WORD JIJ ONZE
NIEUWE

PROJECTLEIDER

(38u)

Pan Oston wordt geprikkeld door de snelle bewegingen van de markt. Met meer dan 45 jaar ervaring voelen wij ons als
marktleider in checking out en selfservice geroepen om voorop te blijven lopen in de ontwikkelingen rondom afrekenen,
informatie, transactie en ontvangst.
Onze producten kom jij in je dagelijkse leven zeker tegen. Zo vindt je onze kassameubels, express counters, selfservice- en
kiosksystemen bij jouw lokale supermarkt, discounter, bouwmarkt, tuincentra of fashionstore. Pan Oston brengt haar producten
en nieuwe ideeën internationaal op de markt met een primaire focus op Europa, waaronder Nederland, Engeland, Duitsland,
België, Denemarken en Frankrijk. Als specialist zoeken we in alle nuchterheid, naar realistische en praktische oplossingen. We
bedenken, ontwerpen, produceren, installeren én onderhouden gebruiksvriendelijke en innovatieve front- end-oplossingen.
JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
•
Als project leider ben je verantwoordelijk voor de
realisatie van de, voornamelijk planning gestuurde,
orders van onze klanten.
•
Je bent de spin in het web tussen enerzijds de
interne afdelingen, o.a., productie, inkoop, service en
logistiek en anderzijds de snel acterende Retail
klanten.
•
Hierbij draag je zorg voor het plannen, organiseren,
structureren en coördineren van de operationele
werkzaamheden en onderhoudt je de dagelijkse
project gerelateerde contacten met onze
(internationale) klanten.
•
Je kunt zelfstandig klanten orders vertalen van
stuklijsten tot complete uitleveringen en maakt hierbij
gebruikt van het ERP systeem (Microsoft AX) en
Excel.
•
Je rapporteert aan het hoofd van het project bureau.

JOUW VAARDIGHEDEN
• Je hebt aantoonbare ervaring als project leider in een
dynamische en veeleisende omgeving.
• Contact maken, plannen, organiseren en schakelen
tussen de (internationale) klanten en de interne
organisatie zijn jou op het lijf geschreven.
• 5 tot 10 verschillende projecten per week vind je een
leuke uitdaging.
• Je bent communicatief, analytisch en cijfermatig sterk en
hebt een technische affiniteit.
• Kennis van de Engelse en Duitse taal in woord en
geschrift is een must, Frans is een pré.
• Resultaatgericht, klantgericht, natuurlijk overwicht,
commercieel, pro actief, doortastend, accuraat,
ondernemerschap en probleemoplossend vermogen
zijn termen die bij jou passen.
• Je bent bekend met LEAN.
• Je bent een teamspeler.
• Je hebt ervaring met het werken in een ERP systeem en
alle MS/Office pakketten.
• Je hebt een HBO denk en werkniveau.

ONS AANBOD
We bieden je een veelzijdige en uitdagende baan in een
informele organisatie. Pan Oston biedt jou een creatieve
maar nuchtere werkomgeving, waarin we open staan voor
eigen initiatief en goede ideeën. Er is voldoende ruimte voor
persoonlijke ontwikkelingen. Wij werken volgens de CAO
metaalbewerkingsbedrijf.
Meer informatie vind je op: www.panoston.nl
INFORMATIE
Voor nadere inlichtingen over de bovenstaande functie kun
je contact opnemen met Cora Veenbergen of Heico Booijink.
INTERESSE?
Spreekt het jou aan om ons bedrijf te komen versterken in
de bovenstaande functie, stuur dan je motivatie en CV
voor 26 april a.s. naar cora.veenbergen@panoston.nl
o.v.v. sollicitatie.

