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Enitor Primo is volop in beweging en om die reden op zoek naar een vooruitstrevende, gedreven en 
ambitieuze Projectleider die kan meehelpen om de organisatie verder te professionaliseren. Het betreft 
een brede functie met veel verbetermogelijkheden en uitdagingen.  Een nieuw proces, wat mede door 
jou ingericht moet worden. Betrokken bij inrichting nieuw ERP pakket. Veel internationale contacten. Je 
maakt deel uit van een groep projectleiders. 

Projectleider NPI & PMR 
Functie 
Als Projectleider NPI en PMR ben jij de spil tussen Sales, Ontwikkeling, Inkoop en Productie. NPI staat voor 
‘New Product Introduction’ en PMR staat voor ‘Proces/Product Modification Request’ Je coördineert het 
complete traject van offerte tot een productie gereed product en het wijzigen van producten of 
processen.  
 
Het betreft hier een grote diversiteit aan klanten en projecten. Je verwerkt de aanvragen van business 
development en accountmanagers. Het optimaal begeleiden van projecten op het gebied van voortgang, 
technische uitvoering en kosten is jouw belangrijkste taak. 
 
Wat ga je doen? 
NPI 
In het offerte traject controleer je of alle product specificaties volledig zijn en stem je de haalbaarheid van 
het project af met verschillende stakeholders. Samen met de stakeholders bepaal je de optimale 
lijnconfiguratie, productiesnelheid, grondstoffen, verpakkingsmethode en kwaliteitsbeoordeling. Op basis 
van jouw input en calculatie werkt de verkoop afdeling een offerte uit.  
 
Na akkoord op een offerte begint het ontwikkelingstraject. Je kiest een juiste project-inrichting voor een 
optimaal overzicht en efficiënte projectuitvoering. Je rapporteert het financiële verloop van je projecten 
en houdt afwijkingen scherp in de gaten. 
 
Je bent verantwoordelijk voor een optimale en efficiënte projectuitvoering van de aan jou toegewezen 
projecten. Je onderhoudt hiervoor nauwe contacten met alle stakeholders. Elk project wordt afgerond 
met een gedegen evaluatie en nacalculatie. 
 
PMR 
Je bent verantwoordelijk voor het product/proces modificatie proces. Voor het wijzigen van processen 
en procedures is een workflow ontwikkeld. Jij wordt eigenaar van dit proces en ziet toe op de tijdige en 
juiste afhandeling van het proces. Na goedkeur coördineer jij de modificatie en zie je toe op een tijdige 
uitvoer hiervan. 
 
Wat vragen we van jou? 

• HBO werk- en denkniveau  
• Ervaring met bedrijfsprocessen 
• Beheersing van de Engelse en Duitse taal 
• Ervaring met kunststofverwerking is een pré 
• Je hebt affiniteit met techniek 
• Je kan tekeningen lezen en hebt ervaring in projectmatig werken 
• Je hebt kennis van het Microsoft Office pakket en ERP systeem 

 
Welke competenties zijn nodig? 

• Analytisch en zelfstandig kunnen werken 
• Organisatievermogen 
• Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden 
• Ervaring en kennis met geautomatiseerde systemen/programma’s 
• Besluitvaardig en overtuigingskracht 
• Gestructureerd en georganiseerd. 
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Aanbod 
Naast een ondernemende, creatieve, internationaal gerichte werkomgeving, biedt Enitor Primo een 
uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden. Binnen onze organisatie zijn volop doorgroei- en 
opleidingsmogelijkheden. 
 
Informatie 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer R. van Kammen Sales 
Office Manager. Telefoonnummer 06 1162 9261.. 
 
Sollicitatie 
Je sollicitatie met cv kun je tot en met 29 januari 2021 sturen naar:  
Afdeling HRM, per e-mail  NLhrm@primo.com 
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