
Wij zoeken een Master of Measurement: Project Manager 
 

 

Wie zijn wij? 

Wij zijn RR Mechatronics. Wij zijn circa 80 enthousiaste mensen die zich dagelijks inzetten voor de 

ontwikkeling en productie van medische precisie-instrumenten die worden ingezet in klinische 

laboratoria en ziekenhuizen. De instrumenten worden gebruikt voor medische analyses en de 

meetgegevens zijn vaak van levensbelang. Daarom zijn wij: Masters of Measurement. Op het gebied 

van geautomatiseerde bloedbezinkingsmeting (ESR) zijn wij wereldmarktleider. Ons bedrijf bevindt 

zich in Zwaag, Noord-Holland en in Warwick, USA.  

 

Wil je meer weten over ons bedrijf? Bezoek onze website: www.rrmechatronics.com 

Ben jij dit? 

Je hebt  de nodige technische ervaring opgedaan op het gebied van Product Engineering. Je weet 

hoe je techniek werkend kunt krijgen. Daarnaast ben je een organisatietalent en vanuit je technische 

achtergrond weet je wat er nodig is om een technisch ontwikkelproject te laten slagen. Project 

Management is daarom jouw specialisme geworden. Je bent doelgericht en je houdt ervan om in 

teamverband te werken. Tevens ben je een goede communicator en weet je anderen te 

enthousiasmeren. Vaak ben jij degene die er voor zorgt dat anderen elkaar gaan begrijpen. Je bent 

iemand met een goed overzicht en bent niet snel uit het veld geslagen bij tegenslagen. In tegendeel: 

verandering en onzekerheid zijn juist zaken waarbij jij floreert. 

Heb jij dit kennisniveau en deze vaardigheden? 

- Bachelor- of Mastergraad in Mechanical Engineering, Mechatronics of aanverwant; 

- Een certificaat IPMA, MSP of Prince2 Practitioner is een pré; 

-  Minimaal 2 jaar ervaring als Project Manager in Product Development, het liefst in de  

  instrumentenbouw; 

-  Een goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift. 

 

Wat ga je doen? 

Als Project Manager kom je te werken op een middelgrote RDE (Research, Development & 

Engineering) afdeling en geef je leiding aan projectteams van ongeveer 6 personen. Je zorgt ervoor 

dat de aan jou toebedeelde projecten, creatief, correct en efficiënt worden uitgevoerd binnen de 

gestelde kaders. Hierbij val je direct onder de Technisch Directeur. Een project kan een nieuw te 

ontwikkelen instrument zijn, maar ook een re-design.  

Past dit bij jou? 

Je bent enerzijds een techneut, maar anderzijds een organisatiespecialist. In onze design en 

engineering werkzaamheden speelt altijd mee dat wij werkzaam zijn in de medische industrie en aan 

de kwaliteitseisen voldoen die daarmee gepaard gaan. Dit betekent dat wij ontwerpen goed 

documenteren, veel testen en risico’s strak managen, want wij geloven erin dat iedere patiënt de juiste 

diagnose en zorg verdient.  

Wat bieden wij jou? 

Een uitdagende job in één van de leukste bedrijven van West-Friesland. Werken en jezelf ontwikkelen 

in een innovatief bedrijf dat zich bevindt in een belangrijke groeifase. Een bedrijf dat zich ervan bewust 

is dat groei niet alleen ‘meer’ betekent, maar ook ‘beter’.  

En natuurlijk een marktconform salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Interesse? 

Mail je cv met beknopte sollicitatiebrief naar HRM@rrmechatronics.com 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld 

http://www.rrmechatronics.com/
mailto:HRM@rrmechatronics.com

