ADSE VACATURE

Technical Project Manager
Waar ga je werken?
ADSE is een onafhankelijk Nederlands ingenieurs- en
adviesbureau. Onze focus ligt op transportsystemen,
met als belangrijkste uitgangspunt het veilig en efficiënt
vervoeren van passagiers.
Wij ondersteunen onze klanten in de luchtvaart,
mobiliteit en defensie markt. Wij hebben een platte
organisatie waar eigen verantwoordelijkheid en
initiatief hoog in het vaandel staan.

Wat ga je doen?
Transportsystemen moeten aan steeds scherpere eisen
voldoen: veilig, betrouwbaar, beschikbaar, betaalbaar
en dat in een snel ontwikkelende omgeving op gebied
van duurzaamheid, autonomie en digitalisering. Bij de
ontwikkeling van transportsystemen zijn veel partijen
betrokken. Als Technical Project Manager neem je
verantwoordelijkheid om onze klanten te ondersteunen
hun (technische) vraagstukken op te lossen.
Tot je taken behoren het vertalen van de klantvraag
naar de gewenste oplossing, het opstellen van offertes,
het realiseren van de oplossing (binnen de gestelde
randvoorwaarden van tijd en geld), het aansturen van
multidisciplinaire teams van de klant én ADSE collega’s,
het afstemmen van risico’s met je team en de klant.
Het werk vindt vrijwel altijd plaats bij de klant en zijn
leveranciers, (deels) op locatie in binnen- en
buitenland.

Wat zoeken wij in jou?
• Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding
die techniek en organisatie verbindt.
• Je hebt kennis van Projectmanagement
methodieken zoals Prince, IPMA, Agile.
• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als
projectleider of projectmanager van
technische projecten in onze kernmarkten.
• Je neemt op basis van je technische expertise
en systematische manier van werken
besluiten en je voelt je verantwoordelijk voor
het resultaat.
• Je bent communicatief vaardig,
gestructureerd, proactief, enthousiast en
ondernemend.
Wat kunnen wij je bieden?
Een baan in de boeiende en snel veranderende
wereld van transport. Mooie uitdagende
projecten, samenwerking met ervaren collega’s
en ondersteuning bij de ontwikkeling van je
vaardigheden als professional. Een actieve rol bij
het verwerven van opdrachten en het uitdragen,
borgen en verder ontwikkelen van onze
kennispositie op dit vakgebied.
Pas jij bij ADSE?
Stuur dan je CV en motivatie naar jobs@adse.eu
ten name van Patricia Kettler.
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