
Project Manager
Over de functie
Als Project Manager ben je verantwoordelijk voor de realisatie van onze klantprojecten. 
Onze projecten bestaan doorgaans uit het implementeren van een van onze 
gestandaardiseerde oplossingen in de fabriek van de klant, al dan niet met klant-specifieke 
aanpassingen. Je bewaakt de factoren tijd, geld en kwaliteit en zorgt voor een tevreden 
klant. Je zorgt ervoor dat de verschillende disciplines (mechanica, elektra, software en 
assemblage) een effectieve bijdrage aan het project leveren. Je weet de juiste vragen aan 
de klant te stellen en wil begrijpen wat ons product in de productieomgeving van de klant 
toevoegt.

Wat wij vragen:
[1] Ten minste een afgeronde technische HBO opleiding en enkele jaren werkervaring in 
een vergelijkbare functie in de machinebouw
[2] Je bent resultaatgericht en zelfstandig 
[3] Je communiceert makkelijk intern en extern, ook internationaal
[4] Affiniteit met een internationaal opererende organisatie

Wat wij bieden:
[1] Ruimte om te ontwikkelen en te groeien
[2] Een veelzijdige en verantwoordelijke functie
[3] Een organisatie met een duidelijke visie en een ambitieuze strategie
[4] Onderdeel worden van een gedreven team met technische diepgang

Over Cellro
Cellro ontwikkelt en produceert robot-automatiseringsproducten voor de verspanende 
industrie. Wij geloven dat verspanende bedrijven altijd moeten innoveren om relevant te 
blijven. Het mogelijk maken van deze innovatie is wat ons drijft. Met ons standaard 
productportfolio leveren wij bewezen technologische oplossingen in een internationale 
setting. Door customization van onze producten mogelijk te maken bieden wij de grootst 
mogelijke waarde voor onze klanten.

Hebben we je interesse gewekt? Neem dan contact op met Coralien Prosman voor meer 
informatie over de functie of het plannen van een kennismakingsgesprek (hr@cellro.com / 
tel nr. 0318 627 100).

Heb jij een passie voor machinebouw en industriële automatisering? Wil je graag een 
uitdagende functie binnen een dynamische organisatie? Lees dan verder, want Cellro 
zoekt een 
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