Help jij ons verder te groeien?
MULTIFIX Group B.V. is een ambitieuze, internationale partner op het gebied van toelevering van
metalen en kunststof onderdelen en assemblage van halffabricaten.
We hebben drie divisies:
- MULTIFIX Fasteners levert snel alle denkbare bevestigingsmaterialen en aanverwante producten
- MULTIFIX Specials levert klant specifieke metaal en kunststof maakdelen
- MULTIFIX Assembly is specialist in het samenstellen van mechatronische assemblages.
Wij leveren topkwaliteit en bedienen onze klant efficiënt, flexibel en persoonlijk. Kortom: we zijn een
totaalontzorger voor onze klant.
Vanuit onze vestigingen in Bergeijk, Brunssum en Shanghai werken wij in een team van ruim 130
enthousiaste, trotse en professionele collega’s samen aan het ontzorgen van onze klant en aan de
verdere groei van ons bedrijf. Om voorbereid te blijven op de toekomst van MULTIFIX zijn wij op dit
moment op zoek naar een:

PROJECT MANAGER
Als Project Manager ga jij met jouw deskundigheid, in overleg en samenwerking met collega’s in
Bergeijk en Shanghai, een commerciële aanvraag vertalen naar een product. Je stelt een specificatie
op, laat een tekening maken en geeft advies over haalbaarheid en waar en hoe het product tegen
acceptabele kosten kan worden gemaakt. Na akkoord van de klant zorg je voor een ‘sample’ en ga je
het project verder uitwerken voor eerste productie. Je geeft leiding aan het project, bewaakt
voortgang en heb contact met leveranciers en de klant.

Kom jij met ons projecten fixen?
Je hebt een HBO werk- en denkniveau met aanvullende technische kennis op het gebied van elektro
en/of mechanica. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Je bent ambitieus,
resultaat- en klantgericht en weet projecten te managen. Je bent een zelfstarter en kunt uitermate
goed zelfstandig werken, waarbij je de samenwerking binnen het projectteam niet uit het oog
verliest. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Wij bieden je een uitdagende functie (bij voorkeur fulltime) in een collegiaal team binnen een
ambitieus en financieel gezond bedrijf met uitstekende arbeidsvoorwaarden, ontwikkel- en
doorgroeimogelijkheden en een informele sfeer.

Durf jij de uitdaging aan?
Bel voor aanvullende informatie met Pieter Bierens, Operationeel Directeur: 06-12952637.
Je sollicitatie met CV mag je, bij voorkeur per e-mail, richten aan: MULTIFIX Group B.V.
Gertrude van Dulmen, Postbus 93, 5570 AB Bergeijk, E-mail: vacature@multifix.nl

