
 

  

Senior project manager 

Binnen de afdeling Product Development wordt gewerkt aan diverse klantgerichte 
ontwikkelprojecten die worden geleid door (technisch geschoolde) project managers. De senior 
project manager stuurt de grotere projecten aan die samen met de productie afdeling 
opgeschaald moeten worden naar volumeproductie. Hij/zij is o.a. verantwoordelijk voor het 
bewaken van de projectvoortgang en het budget, het opstellen van rapportages, de 
communicatie met de klant, de borging van procesdocumentatie en de dagelijkse aansturing van 
de project teamleden. 

Plaats in de organisatie 

De senior project manager maakt deel uit van de afdeling Product Development (aangestuurd 
door de VP Product Development en CTO) en versterkt het project management team dat wordt 
aangestuurd door de Business Manager. 

Belangrijkste verantwoordelijkheden 
 

 Verantwoordelijk voor goede organisatorische en financiële doorloop van projecten. 

 Verantwoordelijk voor goede overdracht van product en proces aan de productie 
afdeling. 

 Verantwoordelijk voor up-to-date houden van relevante eigen kennis. 
 

Kennis, ervaring en vaardigheden 

 Opleidingsniveau: HBO/WO technisch (bv. Natuurkunde, Scheikunde, Engineering, 
Nanotechnologie) 

 Relevante project management training (bv. Prince2, IPMA, PMP) 
 Werkervaring: Minimaal 5 jaar in project management (productontwikkeling en/of 

productie)              
 Vaardigheden: Goede beheersing van Nederlands en Engels (mondeling en schriftelijk); 
 Zeer goede communicatie en samenwerking; 
 Assertief en creatief; 
 Gestructureerd en pragmatisch ingesteld; 
 Kritische instelling en doorzettingsvermogen; 
 Ervaring met productontwikkeling in microtechnologie, Life Science of biomedische 

toepassingen is een pre. 

 

 



 

 

Locatie en werkcondities 

De senior project manager werkt op de kantoorlocatie in Enschede (B&S park) en zal op 
reguliere basis in Micronit’s cleanroom productiefaciliteit aanwezig zijn voor teamoverleg met 
Productie en/of Engineering (locatie High Tech Factory, Universiteit Twente).  

In principe vinden de werkzaamheden plaats tijdens normale kantooruren, echter wordt wel een 
flexibele werkhouding en reisbereidheid verwacht bij internationale klantbezoeken, 
beursbezoeken, telefonische vergaderingen, project deadlines, etc. 

Wat bieden wij 

Naast een uitdagende baan biedt Micronit volop mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en 
groei binnen een bedrijf met een zeer interessante technologie. Primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden worden gezien als marktconform. 

Informatie 

Neem voor extra informatie contact op met Mark Olde Riekerink, tel: 053 850 6 850 of bezoek 
onze website www.micronit.com. 

Sollicitaties 

Stuur uw CV met een korte motivatie naar jobs@micronit.com. 

Bedrijfsprofiel 

Micronit Microtechnologies BV, opgericht in 1999, is een dynamisch en innovatief bedrijf dat 
zich richt op het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en verkopen van lab-on-a-chip 
producten voor vloeistofanalyses aan academische en industriele klanten wereldwijd. Deze 
producten worden bijvoorbeeld toegepast in DNA analyse, medische testen, analytische 
apparatuur maar ook in ruimtevaarttechnologie. Micronit heeft een uitstekende reputatie in 
de markt waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat. 
De sfeer is open, respectvol en informeel. Daarnaast is er veel ruimte voor eigen initiatief in 
een atmosfeer die gebaseerd is op effectief samenwerken. Kijk voor meer informatie op 
www.micronit.com. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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