PROJECTMANAGER PRODUCTINNOVATIE
Beacon zoekt een bevlogen, getalenteerde projectmanager om voor onze klanten het verschil te maken in het
organiseren van productinnovatie. Iemand die begrijpt dat innovatie meer is dan het ontwikkelen van een goed
product. Wij zoeken naar iemand die met ons de toekomstige business van onze klanten realiseert. Helder, goed
doordacht en uitvoerbaar. Ben jij daar klaar voor?
JOUW TALENT
Het organiseren van innovatie en het werken met multidisciplinaire teams zit jou in het bloed. Hoewel je een
uitstekend begrip hebt van alle inhoudelijke aspecten van product innovaties weet jij vooral focus te houden op
het proces en weet je een team de juiste kant op te sturen. Je hebt een goed overzicht maar weet ook goed wat
er volgende week af moet zijn. Je houdt ervan om het beste uit een team te halen en de vaak verschillende
werelden te overbruggen. Je hebt een enthousiaste en open persoonlijkheid waarmee het prettig werken is.
Onze klanten vertrouwen de planning en voortgang van een project graag aan jou toe.
TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN
•

Zelfstandig opzetten, structureren en inrichten van projecten op het gebied van productontwikkeling en
innovatie (timing, budgetten, projectdeelnemers, stakeholders, resultaten definiëren).

•

Het verdelen van werk over het project team en controleren van voortgang op activiteiten.

•

Besturen en managen van projecten, gericht op het controleren en realiseren van voortgang.

•

Rapporteren van projecten in- en extern, gericht op de aspecten tijd, kwaliteit/resultaten, geld,
organisatie en informatie.

•

Het nemen of doen nemen van beslissingen in het project.

•

Contact onderhouden met stakeholders in het project en opdrachtgever.

•

Bij een bedrijf (in een onbekende omgeving) een project in beweging te zetten.

BEACON
Beacon is een gespecialiseerd bureau in innovatiemanagement. We helpen onze klanten bij het realiseren van
hun productinnovaties. Daarbij werken we intensief samen met onze klanten. Onze focus ligt op de stappen om
van een eerste idee tot succesvolle introductie van innovaties te komen. Met een ervaren team werken we voor
wereldmerken in FMCG, consumer durables, health en lichte industrie. We geven advies, co-creëren met onze
klanten en leiden (deel)projecten. Met onze eigen, bewezen aanpak halen we het beste uit teams en borgen we
een succesvolle productintroductie.
VAARDIGHEDEN EN KARAKETERISTIEKEN DIE WIJ WAARDEREN
De projecten waar Beacon in betrokken is zijn vaak uitdagend. Het snel doorgronden van de verschillende
aspecten van productinnovatie is dan ook een must.
Functioneren bij de klant
1

Klantgerichtheid

•

Bedreven in het aangaan van een (persoonlijke) relatie met de opdrachtgever en andere stakeholders.

•

Luistert naar wensen van klanten, is service gericht.

•

Kennis van bedrijfsprocessen en organisatiestructuur. Gevoel voor interne verhoudingen en
bedrijfspolitiek.

2

Resultaatgerichtheid
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•

Ondernemend; goed in staat leiding te geven in een complex krachtenveld, grote mate van
zelfstandigheid.

•

Gericht op de snelheid van de projecten, nakomen van afspraken.

•

Is in staat resultaat te boeken door mensen te activeren en te motiveren.

3

Effectief communiceren

•

Communiceert effectief, zowel intern als extern, zowel schriftelijk als mondeling.

4

Structureren

•

Controle gericht, creëert overzicht voor de klant door project details, -richting en -keuzes naar een
begrijpelijk en overzichtelijk nivo te brengen.

•

Georganiseerd en gestructureerd, analytisch vermogen .

5

Visie

•

Helicopterview. Goed in staat alle projectdetails in verband te brengen tot een samenhangend geheel.

•

Adviseren. Kunt de klant adviseren op basis van projectresultaten versus project objectives.

Functioneren binnen Beacon
1

Flexibiliteit

•

Neemt een flexibele houding aan in het uitvoeren van werk en het bijstaan van collega’s.

2

Bijdragen aan kennis

•

Draagt proactief bij aan Tools en Formats waarin best practices en kennis wordt vastgelegd.

•

Deelt actief zijn kennis met collega’s over innovatiemanagement en daagt hen uit dat ook te doen.

•

Zoekt actief naar kennis en informatie en deelt deze om het kennisniveau binnen BEACON te
vergroten.

3

Bouwen aan BEACON

•

Denkt mee over kansen en bedreigingen voor BEACON.

•

Draagt nieuwe ideeën voor prospects aan.

•

Is actief in het meedenken t.b.v. de externe communicatie van BEACON.

•

Zoekt actief naar mogelijkheden bij klanten om opdrachten te krijgen of uit te breiden.

DE KENNIS EN ERVARING DIE WIJ ZOEKEN
•

3+ jaar ervaring op het gebied van projectmanagement in productontwikkelingsomgeving.

•

Ervaring met het zelf genereren van planningen en budgetten.

•

Kennis van producten, constructies, productiemethodes, assemblagemethodes en serie- en

•

Ervaring met het werken voor grotere bedrijven, multinationals.

•

Ervaring met het leiding geven aan multidisciplinaire teams tot 10 man.

•

WO opleiding: Industrieel ontwerpen (richting management), technische bedrijfskunde,

massaproductie.

werktuigbouwkunde (richting ontwerp of bedrijfskunde).
WAT WIJ JE BIEDEN
Beacon biedt je een unieke plek in productinnovatie. Je krijgt de ruimte om jezelf te ontplooien en
verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij bieden we je veel vrijheid in je functie. Onze klanten zijn vaak
internationaal opererende bedrijven en voeren vaak wereldwijd bekende merken. Maar ook kleinere bedrijven
met minstens even uitdagende projecten. Kortom we bieden je afwisseling, ontwikkeling en collega’s met
dezelfde passie voor innovatiemanagement.
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Enthousiast? Neem contact op met Margriet de Vriend op +31 30 691 08 90 of stuur je CV en motivatie naar
Margriet.deVriend@Beacon.nl. Benoem daarbij dat het om de functie voor Projectmanager Productinnovatie
gaat. Deadline van deze vacature: zaterdag 30 Juni.
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