Projectleider
bij ebm-papst Heating Systems.

Over ebm-papst Heating Systems
ebm-papst Heating Systems ontwikkelt en produceert elektronische besturingen voor verwarmings- en
ventilatietoestellen. Onze besturingen onderscheiden zich op gebied van veiligheid en betrouwbaarheid. Wij helpen onze
klanten met het maken van geavanceerde toestellen, die optimaal comfort bieden en energie besparen. Dit zijn steeds
vaker duurzame technologieën, zoals warmtepompen, warmtenetten en het bruikbaar maken van waterstof voor de
verwarming maar ook voor elektriciteit-opslag.
ebm-papst Heating Systems maakt deel uit van de ebm-papst Groep, de wereldmarktleider op het gebied van ventilatoren
en motoren. Deze worden in vele takken van de industrie gebruikt, zoals ventilatie, koeling, verwarming, witgoed en
automotive. Hiervoor werken meer dan 15.000 mensen wereldwijd samen in 27 fabrieken en 48 verkoopkantoren.
Gezocht: Projectleider met verstand van zaken
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een nieuwe collega die de brug kan vormen tussen mens en techniek.
Je begrijpt hoe de toestellen van onze klanten werken en je helpt hen met het gebruiken van onze regeltechniek. Zowel
intern als extern durf je het gesprek aan te gaan, waarbij kwaliteit en resultaat altijd je uitgangspunt zijn.
Functieomschrijving
Voor onze marktsegmenten warmtepompen, warmtenetten, air handling, waterstof en traditionele verwarming zijn wij op
zoek naar een projectleider die onze producten structureel verbetert, zodat ze voldoen aan de marktverwachting en de
ebm-papst Groep onze oplossingen wereldwijd kan verkopen.
Je bent in staat om helder met onze klanten en marketingafdeling te communiceren en hun wensen eenduidig te vertalen
naar requirements voor onze producten die door onze engineering afdeling omgezet kunnen worden. Dit zal zich vertalen
in nieuwe generaties voor onze standaard oplossingen/producten.
Als projectleider ben je verantwoordelijk voor een goede voortgang van de deze productverbetering van begin tot aan de
oplevering aan onze lead customers als ook het uitrollen van de standaard producten wereldwijd. Bij deze functie heb je
veel mogelijkheden om jouw visie te etaleren om tot een optimaal eindresultaat te komen.
Jouw profiel







Je bent in het bezit van een hbo-diploma;
Je hebt ervaring met projecten;
Je hebt een leidinggevend karakter;
Je bent gestructureerd en hebt oog voor het proces;
Je hebt affiniteit met embedded software ontwikkeling;
Je bent leergierig en in staat om zelfstandig te werken.

Word jij onze nieuwe collega?
Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan (standplaats ’s-Hertogenbosch), waarin je actief kunt bijdragen aan het
succes van ons en onze klanten. Er is ruimte om te leren en initiatief te nemen. Je komt te werken in een klein team met
betrokken collega’s. We bieden een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden.
We zien graag je sollicitatie inclusief motivatie en CV tegemoet.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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