Vacature: Technisch project manager
Voel jij je thuis in een internationale hightech omgeving waar je soms op detailniveau
snel moet kunnen schakelen tussen klanten, collega’s en leveranciers, zonder dat je
het overzicht verliest?
Dan is deze vacature van technisch project manager bij AM-Flow echt iets voor jou!
De functie
In deze rol ben je verantwoordelijk voor de meest uitdagende en vooraanstaande projecten
binnen ons bedrijf met als doel de kwaliteit, productiviteit en de output van onze
automatiseringsoplossingen voor de 3D-printindustrie te verbeteren. Jouw
verantwoordelijkheid start met het in kaart brengen van de klant eisen tot aan de oplevering van
het project op locatie. Voor onze internationale klantenkring zal je daarom gemiddeld een keer
per maand moeten reizen.

De organisatie
AM-Flow is een jonge, innovatieve en snelgroeiende scale-up met een platte organisatie, een
open werkcultuur en voldoende groeikapitaal. Wij zijn klaar om verder op te schalen met
gedreven, enthousiaste nieuwe collega’s.

De belangrijkste taken
Zelfstandig leiden van projecten
Technisch en commercieel afhandelen van projecten
Onderhouden van relaties
Stimuleren en leiden van een projectteam
De schakel tussen hardware en software ontwikkelaars

De verwachtingen
Je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding in bijvoorbeeld de richting Werktuigbouwkunde of
Technische Bedrijfskunde. Verder heb je tussen de 3 en 5 jaar ervaring als projectmanager van
technische projecten en productieprocessen, bij voorkeur in de hightech en Additive
Manufacturing industrie. Het is erg belangrijk dat je procesmatig te werk gaat en dat je je goed
kan uitdrukken in de Engels taal.
De fase waarin de organisatie zich bevindt, vraagt ook om goede sociale vaardigheden,
flexibiliteit en een innovatieve mindset.

Dit is wat AM-Flow je te bieden heeft:
Leeft techniek in jou? Dan sluit onze innovatieve en hightech cultuur helemaal bij jou aan.
Ons team bestaat uit professionals, maar we vinden een informele werksfeer en korte
lijntjes net zo belangrijk.
Door onze groei zijn jouw ontwikkelmogelijkheden bij ons onbegrensd. Daarom bieden wij
volop doorgroei- en opleidingsmogelijkheden om nog beter te worden in jouw vakgebied.
Plezier hebben in je werk is het belangrijkste, maar een goed salaris is toch ook heel fijn.

Waar ga je werken?

Wil jij aan de slag in een sterk, ervaren en ambitieus team bij een wereldleider op het gebied van
AM-automatisering? Zorg dan dat je snel reageert!

Meer informatie?
Mocht je meer informatie over de vacature willen hebben, voel je dan vrij om contact met ons op
te nemen via hr@am-flow.com. Mocht je zelf niet geïnteresseerd zijn, maar je kent wel dé
persoon voor deze functie laat ons dan wat weten want wij kunnen alle hulp gebruiken!

Let's talk!
www.am-flow.com
info@am-flow.com
+31-85-0187687

AM-Flow Holding
Kattenburgerstraat 5
Marineterrein building 003-H
1018 JA Amsterdam
The Netherlands
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Je gaat aan de slag op ons kantoor in de Brainport Industries Campus Eindhoven, midden in de
high-tech manufacturing industrie. Na een goede inwerkperiode heb je uiteraard ook de
mogelijkheid om deels vanuit huis te werken.

AM-Flow BV (demo center)
Brainport Industries Campus
BIC 1 (Pavilion D.09/1)
5657 BX Eindhoven
The Netherlands

