
 

Projectmanager (IPT) – februari 2021 

Vacature Project manager (IPT) 

De Primo Group biedt een uitdagende nieuwe fulltime functie als projectmanager van ons nieuw 
opgerichte matrijzen ontwikkeling centrum, Inter Primo Tools, IPT.  
U maakt deel uit van de IPT management groep en een team van 35 toegewijde ontwerpers, 
matrijzenmakers en matrijzen tuners die verspreid zijn over Nederland, Denemarken en Finland.  
 
 
 

Project manager Inter Primo Tools (IPT)  
Buitenpost 

 
 
Functie 
Als u een positief, extraverte en behulpzame persoon bent die weet hoe je op een 
servicegerichte en oplossingsgerichte manier met mensen moet communiceren, dan bent u 
misschien wel onze nieuwe projectmanager voor onze wereldwijde Toolshop! 
Standplaats Buitenpost, Nederland.  
 
Uw belangrijkste verantwoordelijkheden: 

• Project management in de breedste zin van het woord 
• Planning van alle IPT activiteiten  
• De interne en externe communicatie van het team  
• Aansturen en coördineren van interne bijeenkomsten 
• Calculeren en indienen van matrijzen offertes  
• Het extraheren en visualiseren van de KPI's van het team  
• Assisteren bij het implementeren van een nieuw ERP-systeem  

 
Uw profiel – wat verwachten we van jou  

• Betrokken en verantwoordelijk zijn, positief ingesteld persoon 
• Spreekt en schrijft gemakkelijk Engels, aangezien Engels onze bedrijfstaal is 
• Goede communicatie eigenschappen  
• Minimaal HBO denk / werk niveau  
• Beschikken over sterke IT-vaardigheden; Excel, BI, MS Projects en ervaring met ERP-

systemen 
• Ervaring hebben met projectmanagement en planning  

 
Aanbod 

• Een nieuwe uitdagende functie bij een toonaangevend bedrijf 
• Een dynamische en creatieve werkplek 
• Een internationaal georiënteerde werkomgeving 
• Een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket  
• Een goed georganiseerde werkplek met veel ontwikkelingsmogelijkheden  
• Een informele toon onder toegewijde collega's 
• Een sterk team met hoge ambities  
• Veel vrijheid en verantwoordelijkheid 
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Wie we zijn – en wat we ook van u verwachten:  
• Care; we care about our colleagues and our business 
• Open-minded; we are curious and seek new ways  
• Reliable; we keep our agreements and meet our deadlines 
• Execute; we get things done, we deliver. 

 
The Primo Group 
De Primo-groep bestaat uit 14 locaties in 9 landen, met meer dan 900 medewerkers in Europa 
en in China. Onze kernactiviteit is het ontwikkelen en produceren van klant specifieke  
kunststofprofielen (in diverse materiaalsoorten) in verschillende marktsegmenten.  
Inter Primo Tools is opgericht in Maart 2020 en is verantwoordelijk voor de gehele matrijzen 
ontwikkeling binnen de Primo Groep.  
Primo is opgericht in 1959; het hoofdkantoor is gevestigd in Kopenhagen, Denemarken. 
 
Informatie  
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Søren Zylauv 
Group Productivity Director. Telefoonnummer +4524447146  of per mail; DKSZY@primo.com 
 
Sollicitatie 
Uw sollicitatie met cv kun je tot en met 15 maart 2021 sturen naar:  
Afdeling HRM, per e-mail  NLhrm@primo.com 
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