
Als Project Manager begeleid je een projectteam en ben je Als Project Manager begeleid je een projectteam en ben je 
van design tot oplevering verantwoordelijk voor de  van design tot oplevering verantwoordelijk voor de  
effectieve en efficiënte uitvoering van één of meerdere  effectieve en efficiënte uitvoering van één of meerdere  
projecten binnen de Zeton Pharma groep. projecten binnen de Zeton Pharma groep. 
  
Het projectteam wordt gevormd door engineers vanuit de disciplines  Het projectteam wordt gevormd door engineers vanuit de disciplines  
process engineering, mechanical engineering, electrical & software  process engineering, mechanical engineering, electrical & software  
engineering en een senior lead construction technician die verantwoordelijk engineering en een senior lead construction technician die verantwoordelijk 
is voor de bouwfase van de installatie. Voor jouw projectteam ben je eerste is voor de bouwfase van de installatie. Voor jouw projectteam ben je eerste 
aanspreekpunt voor o.a. planning, inkoop, uitvoering en kwaliteit.aanspreekpunt voor o.a. planning, inkoop, uitvoering en kwaliteit.
  
Als Projectmanager kun je uitstekend luisteren. Je laat je graag goed  Als Projectmanager kun je uitstekend luisteren. Je laat je graag goed  
informeren door jouw collega’s en de opdrachtgevers, dat vormt jouw basis voor informeren door jouw collega’s en de opdrachtgevers, dat vormt jouw basis voor 
een goede voorbereiding en uitvoering van een project.  een goede voorbereiding en uitvoering van een project.  
  
Er zijn natuurlijk altijd onvoorziene zaken tijdens een project maar je laat je niet Er zijn natuurlijk altijd onvoorziene zaken tijdens een project maar je laat je niet 
graag verrassen. Door jouw gestructureerde werkwijze, heldere communicatie, graag verrassen. Door jouw gestructureerde werkwijze, heldere communicatie, 
goede algemene technische kennis en organisatietalent heb je het vertrouwen goede algemene technische kennis en organisatietalent heb je het vertrouwen 
van de mensen en kun je snel schakelen om binnen de kaders van het project te van de mensen en kun je snel schakelen om binnen de kaders van het project te 
blijven.blijven.

Wat ga je doen als Project Manager?  

• Je beoordeelt ontwerpen en budgetten die in de offertefase of tijdens de basic design 
studie worden gemaakt. Tijdens de offerte- en basic designfase van het project geef je jouw 
input op het project als het gaat om de voorbereiding en uitvoering;

• Tijdens het project informeer je alle betrokkenen tijdig over de status van het project;
• Je bent verantwoordelijk voor het leiden, coördineren en toezichthouden op de  

engineering, voorbereiding, uitvoering, testen en oplevering van de projecten;
• Je bent verantwoordelijk voor de financiële prestaties van het project;
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgever namens Zeton. Je hebt regelmatig 

overleg met de opdrachtgever o.a. over de voortgang van het project, de planning en de 
financiële status;

• Je houdt je bezig met het opstellen, controleren en distribueren van projectplan en project-
documenten, waaronder specificaties voor materialen;

• Je motiveert de mensen in het projectteam, organiseert projectmeetings en je bent helder 
in het communiceren van de verwachtingen. Je wijst personen op hun  
verantwoordelijkheden en spreekt hen aan als het gaat om de uitvoering en naleving van 
projectplanning en gemaakte afspraken;

• Je houdt je bezig met het opleveren en evalueren van de projecten en het ontwikkelen en 
verbeteren van interne standaarden en documenten;

• Je houdt je bezig met het voorbereiden en coördineren van opleveringstesten, disassembly 
& transport en reassembly & SAT op klantlocatie.

Project Manager 
Zeton realiseert pilot
plants, demonstratie
plants en kleine
modulaire skids.
Daarbij maakt Zeton
gebruik van een  
maatwerk aanpak 
waarmee wij in staat 
zijn om de
uitdagende eisen van
onze opdrachtgevers 
om te zetten in 
hoogwaardige, op 
maat gecreëerde
systemen.
 
Iedere installatie
wordt naar klantwens
gerealiseerd.
Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de
laatste innovaties in
proces-ontwerp,
meet-en regeltechniek
en de hoogste veilig-
heidsstandaarden.
 
Van idee tot ontwerp,
bouw en oplevering
op de locatie van de
opdrachtgever.

REALIZE THE FUTURE TM

Vacature 



Meer informatie over onze vacatures en werken bij Zeton;  

www.werkenbijzeton.nl

Iets voor jou?
Om voor deze functie in aanmerking te komen herken je je in de volgende punten: 

• Je hebt een WO werk- en denkniveau, met specifieke op de functie gerichte cursussen en/of 
opleidingen;

• Meerdere jaren ervaring in een zelfstandige functie op het terrein van projectmanagement 
binnen engineering en manufacturing;

• Als Project Manager beschik je over uitstekende communicatieve- en commerciële vaar-
digheden. Je hebt een scherpe analytische blik en je bent in staat om goed te plannen en te 
organiseren. Je hebt overtuigingskracht en met je open houding win je het vertrouwen van 
de mensen waarmee je werkt;

• Je kunt uitstekend organiseren, je draagt een duidelijke visie uit op project management en 
je bent in staat jouw team te inspireren en motiveren.

Wat bieden we?
Bij Zeton vinden we het belangrijk dat je met plezier werkt. Daarom bieden we je een functie
met verantwoordelijkheid, collegialiteit en waardering. Je krijgt van ons alle ruimte om jezelf
verder te ontwikkelen en het beste in jezelf naar boven te halen. Verder mag je het volgende
verwachten:

• Een goed salaris;
• Reiskostenvergoeding;
• Pensioenregeling;
• Collectieve ziektekostenverzekering;
• 30 vakantiedagen dagen bij fulltime dienstverband;
• Mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling;
• Flexibele werktijden;
• Prettig informele werksfeer, gemotiveerde collega’s en korte communicatielijnen;
• Interessante winstdeling met de mogelijkheid om als aandeelhouder te participeren in ons 

bedrijf.

Met meer dan 170
collega’s ontwikkelen
en bouwen we  
installaties voor
chemische,
farmaceutische en
bio-energie  
toepassingen.
 
Als je bij ons komt
werken, ben je daar
van het begin tot het
eind bij betrokken.
Bij het ontwerp dus,
maar ook bij de bouw.
 
En dat maakt een
baan bij Zeton, in
tegenstelling tot veel
andere bedrijven, echt
uniek.
 
Onze opdrachten-
portefeuille groeit
flink. De projecten
worden groter en
complexer.
 
We gaan nieuwe
wegen inslaan. En
daar hebben we jou
voor nodig.

REALIZE THE FUTURE TM

Project Manager 
Vacature 

Geïnteresseerd of vragen?  
 
Stuur je sollicitatie met motivatie en CV naar: iwan.nijkamp@zeton.nl  
Heb je vragen, stuur dan ook gerust een mail of neem contact op 
met Iwan Nijkamp, Corporate recruiter T. 06 - 523 261 47


