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PROJECTLEIDER MACHINEBOUW (32 tot 40 uur per week) 
 
“Mijn voldoening haal ik uit het leiden van projecten en door het vuur gaan voor de klant zodat alles 
naar ieders tevredenheid wordt afgerond.”  
 
Als Projectleider Machinebouw/ Industriële automatisering bij RoboPharma in Waalwijk ben je van A 
tot Z verantwoordelijk voor uiteenlopende projecten. Je leidt zelfstandig een aantal projecten en bent 
daarnaast verantwoordelijk voor de planning en de aansturing van meerdere projectteams. Je bent 
gesprekspartner voor onze klanten, maakt zelfstandig planningen, stuurt medewerkers aan en zorgt 
ervoor dat projecten binnen de afgesproken tijd en begrote kosten gerealiseerd worden.  
Jij bent de kartrekker! 
 
Functie 
Jij als Projectleider Machinebouw bent van alle markten thuis. Je bent technisch sterk onderlegd, 
klantgericht en ervaren in projectmatig werken. Natuurlijk doe je niet alles zelf, maar je houdt wel het 
overzicht. Je overziet mogelijke risico’s en hebt een neus voor commerciële kansen. En je vindt het 
leuk om alle ballen hoog te houden.  
Bij ons kun je je hart ophalen op het gebied van technisch creatieve oplossingen. Jouw drive en 
betrokkenheid breng je over op de mensen met wie je samenwerkt zodat we samen zorgen voor 
tevreden klanten. Je zet je creativiteit en positieve instelling in om mensen in beweging te krijgen en 
hebt daarbij aandacht voor de sfeer in de projectteams. 
 
Verantwoordelijkheden 
• Vanaf opdracht tot uitvoering en oplevering verantwoordelijk voor één of meerdere  
  projecten; 
• Het binnen de gestelde tijd en begrote kosten realiseren van projecten; 
• Overzicht houden op (complexe) projecten en het bewaken van de voortgang van  
  projecten; 
• Functioneel en hiërarchisch aansturen van een team van engineers, het motiveren en  
  stimuleren van de projectleden; 
• Onderhouden van klantrelaties, (mee-) ogen openhouden voor marktkansen en het  
  zelfstandig aannemen van opdrachten. 
 
Wat bieden wij? 
RoboPharma is een snelgroeiende organisatie, maar we blijven de aandacht voor onze medewerkers 
belangrijk vinden. Jouw ontwikkeling als mens en medewerker staat bij ons voorop. Bovendien kan je 
rekenen op: 
• Een fulltime of parttime functie in een ambitieus en innovatief bedrijf. Door de  
  verschillende processen en mensen met wie je werkt, is echt geen dag hetzelfde; 
• Een fijne werkomgeving waarin resultaat telt, maar waar vooral respect voor elkaar is  
  en een goede, warme sfeer.  
• Leuke momenten met collega’s, zoals elke week verse soep in de kantine, de  
  vrijdagmiddagborrel, jaarlijkse BBQ en als je wil een potje tafeltennis in de pauze; 
• Mogelijkheid tot flexibele werktijden en om gedeeltelijk vanuit huis te werken (in  
  overleg); 
• De beschikking over een laptop en smartphone; 
• Een goede pensioenregeling, een reiskostenvergoeding en 8% vakantietoeslag; 
• Prima overige arbeidsvoorwaarden waaronder een salaris dat past bij jouw werk- en  
  denkniveau en ervaring. Daarnaast investeren we graag in het ontwikkelen van jouw  
  talenten; 
• Een jaarcontract. Bevalt het goed van beide kanten? Dan bieden we jou een vaste  
  aanstelling aan.  
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Wat vragen wij? 
Jij bent iemand die weet hoe je mensen kan motiveren en zorgen voor binding en sfeer in een 
projectteam. Je kan snel schakelen tussen verschillende taken en communiceert gemakkelijk op 
verschillende niveaus. Je weet goed het overzicht te houden en stelt de juiste prioriteiten. 
Daarnaast: 
• Beschik je over een afgeronde HBO of universitaire opleiding in een technische richting; 
• Heb je ervaring opgedaan in de machinebouw/ industriële automatisering en ben je toe  
  aan een tweede of derde stap in je carrière. Ook heb je aantoonbare ervaring met  
  het leiden van projecten. Praktische ervaring met mechatronica, ICT en software is een  
  pré; 
• Heb je een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 
 
Procedure, assessment en coaching 
Streef jij ook naar een duurzame arbeidsrelatie en persoonlijke ontwikkeling? 
In twee meetings bespreken we je wensen en de mogelijkheden en zorgen we dat je een goed beeld 
krijgt van de functie, organisatie en toekomstige collega’s. Daarna investeren wij graag in een 
assessment waarbij een extern specialist meekijkt hoe goed je bij ons past. Dit assessment is voor 
jou en vormt de basis voor je verdere loopbaanontwikkeling. Daarbij word je in onze organisatie 
ondersteund door je interne manager en een externe, professionele coach.  
 
Interesse? 
Wil je onderzoeken of je toekomst bij RoboPharma ligt?  
Dan ontvangen we graag je cv en motivatie op sollicitatie@robopharma.com. Heb je vragen of wil je 
meer informatie, dan bel gerust met Karin van Roij, 06-30374207. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


