
6 generaties creatieve innovatie in machinebouw ! 

 

Cloostermans is een middelgrote, groeiende onderneming die internationaal actief is in het  

ontwikkelen, produceren, assembleren en testen van machines. Onze organisatie wordt  

gekenmerkt door een vlakke organisatiestructuur en een informele open bedrijfscultuur. 

 

PROJECT MANAGER 
Jouw taken 

• Je definieert en beheert machinebouw projecten 

• Je analyseert proactief projecten en werkt deze uit om ze te kunnen leveren binnen de vooropgestelde objectieven 

• Je werkt de projectplanning gedetailleerd uit en verzekert het tijdig en kwalitatief uitvoeren van de projecten binnen de vooropgestelde budgetten 

• Je volgt de engineeringactiviteit, de interne productie en montage in je projecten op, in overleg met de respectievelijke teamleaders en ziet toe op een efficiente 

uitvoering van de projecten in het algemeen 

• Je benadert de projectprocessen op een kritische manier en formuleert voorstellen tot verbetering  

• Je bent single point of contact voor onze klanten en vertaalt de noden van de klanten op een correcte manier naar het projectteam 

• Je rapporteert aan de PMO (project management office) 

 

Jouw profiel 

• Je hebt een dynamische persoonlijkheid die anderen kan overtuigen en motiveren en bent een echte teamplayer, 

• Je denkt proactief, planmatig en oplossingsgericht en neemt gemakkelijk beslissingen 

• Je bent communicatief sterk en praat en schrijft vlot Engels 

• Je bent leergierig en stressbestendig 

• Ervaring met project controlling en/of in machinebouw is/zijn een pluspunt 

• Je hebt een grondige kennis van MS Office, kennis van MS Project is een troef    

• Je bent bachelor of master electromechanica of gelijkwaardig door ervaring 

 

 

Wij bieden jou een uitdagende en afwisselende functie in een hoogtechnologische werkomgeving 

met grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen een hecht team 

INTERESSE? 

• Stuur jouw cv naar jobs@cloostermans.com 

D. Cloostermans – Huwaert nv, Kanunnik De Meyerlaan 23, 9220 HAMME – 052/47 01 19 - www.cloostermans.com 
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