Alrec In-Store BV ontwerpt, ontwikkelt, produceert en distribueert In-Store communicatieoplossingen in de vorm van displays, shop-in-shop systemen en brand store omgevingen voor
bekende consumentenmerken in verschillende branches. Met ca. 500 medewerkers en
vestigingen in Nederland, Polen, Engeland, Duitsland en Frankrijk behoort Alrec tot de
toonaangevende spelers in deze dynamische markt. Onze attractieve en innovatieve
producten kom je door heel Europa in de Retail tegen.
Onze Design Factory in Mijdrecht is ingericht op snel en in hoge kwaliteit producten voor onze
klanten te ontwerpen en ontwikkelen. We streven absolute klanttevredenheid na, en werken
hiervoor in compacte klantenteams die ondersteund worden door deskundige specialisten, die
gezamenlijk meer dan 400 producten per jaar bedenken en ontwikkelen.

Projectmanager
Als Projectmanager ben je de spil in het ontwikkelingsproces binnen de zelfsturende compacte
klantenteams en ben je verantwoordelijk voor het uitwerken van de creatieve ontwerpen van
onze ontwerpers of van onze klanten tot een goed seriematig te produceren product.
Je werkt aan een grote variatie van projecten en producten en bedenkt effectieve en efficiënte
oplossingen, die binnen budget en de gestelde timing kunnen worden gerealiseerd. Je hebt
een goed gevoel voor design en bent daardoor in staat pragmatische afwegingen te maken
tussen het uiterlijk van het product en de technische aspecten.
Je bent commercieel ingesteld en hebt een goed inzicht in maakbaarheid en kostprijzen zodat
je in staat bent klanten goed te adviseren. Je bent flexibel en kan snel schakelen tussen
diverse projecten met strakke deadlines en tegelijk ben je een gestructureerd werker die het
overzicht behoudt.

Functiekenmerken:
-

-

-

-

-

Het in samenwerking met de Account Manager aansturen van een multi-disciplinair
projectteam, bestaande uit ontwerpers, engineers en modelmakers, en samen met hen
op basis van de briefing van de klant de vertaalslag maken naar een goed te
produceren product met als doel het realiseren van de “best value for money” oplossing
voor de vraag van de klant.
Het ondersteunen van Sales in klantcontacten in de eerste fase van het project en het
in latere fases zelfstandig voeren van klantcontact met betrekking tot de (kostprijs- en
planningstechnische consequenties van de) technische uitvoering van de producten.
Het ondersteunen van de designers tijdens het creatieve proces met het beoordelen
van de technische haalbaarheid en het in samenwerking met de engineers technisch
uitwerken / ontwikkelen van de creatieve designs tot een product dat goed seriematig
te produceren is, hetzij door onze eigen productie (in Nederland en in Polen), hetzij
door toeleveranciers of een combinatie van beide.
Het begeleiden van de bouw van het prototype in samenwerking met de voor het
project benodigde toeleveranciers en interne productieafdelingen en de modelmaker
van het team.
Het opvragen van prijzen bij diverse toeleveranciers en het maken van
kostprijscalculaties en het optimaliseren van het product op kostprijs.

-

Het bewaken van de toegewezen projecten qua planning, (ontwikkelings)budget en de
kwaliteit.
Het voorbereiden van de orders voor serieproductie en het in samenwerking met een
ordercoördinator aansturen van de productie.

Wij bieden:
-

Een uitdagende functie in een dynamische omgeving
Een grote variatie in projecten en producten
Een moderne werkomgeving, moderne werkwijze in zelfstandige teams en een prima
sfeer
Een aantrekkelijk salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de
Grafimedia CAO.
Doorgroeimogelijkheden binnen de functie en het bedrijf

Wij vragen:
-

-

Een HBO / WO werk- en denkniveau verkregen door opleiding en/of ervaring in een
relevante studierichting, zoals Industrieel Ontwerpen of Werktuigbouwkunde;
We zijn geïnteresseerd om zowel kandidaten te spreken die aan het begin van hun
carriere staan als mensen met meer werkervaring, waarbij we bij voorkeur min. 2 jaar
aantoonbare ervaring in een vergelijkbare industriële productie-omgeving vragen.
Een stevige persoonlijkheid, die zowel zelfstandig als in teamverband een optimale
prestatie kan leveren;
Sociaal vaardig en communicatief sterk persoon, zowel in de Nederlandse als Engelse
taal met goede commerciële vaardigheden.
Bij voorkeur kennis en/of ervaring in de branche.

Informatie:
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met het Hoofd
Projectmanagement Martin Mels (0297-291027).
Indien je interesse hebt in deze functie kan je je sollicitatie met kort en helder CV richten aan:
Alrec In-Store B.V.
De heer M. Mels
Postbus 260
3640 AG Mijdrecht
Tel: 0297-291000
E-mail : martin.mels@alrec.com
Website : www.alrec.com

