PROJECTLEIDER INNOVATIE
Wij zoeken een enthousiaste en sturende kracht die van elk
innovatieproject een succes maakt!

ALGEMENE INFORMATIE
Functie: Senior Projectleider
Locatie: Flexibel, hoofdkantoor Hengelo
Dienstverband: 36-40 uur

ONS AANBOD
Een afwisselende functie, met veel
vrijheid
Projecten met echte impact op diverse
thema's
Een geweldige teamsfeer

CONTACTGEGEVENS
contact@twinx.nl
030-8200357

ONZE PROJECTEN
TwinX heeft tientallen lopende projecten.
Hieronder noemen we er twee. Voor meer
voorbeelden kijk op onze website:
www.twinx.nl

GREENSOURCE
In Zuid-Afrika worden unieke
kunstgrasvelden geïnstalleerd. Onder het
gras wordt regenwater opgevangen dat
vervolgens wordt gefilterd tot drinkwater
voor kwetsbare groepen in 'informal
settlements'. Twinx is betrokken vanaf
initiatie tot implementatie, waarbij
community development en
werkgelegenheid centraal staan.
www.greensourcenpc.co.za/

TwinX & de functie
TwinX is een projectbureau met passie voor technologische innovaties. Ons bedrijf bestaat
uit zelfstandig werkende, enthousiaste professionals die betrokken zijn bij elkaar. Deze
houding stralen wij ook uit naar onze klanten: we zijn enthousiast, persoonlijk en proactief.
De invulling van de functie Projectleider Innovatie is flexibel en breed, zowel in werktijden
(geen 9-5 mentaliteit), onderwerpen (zoals groene economie, digitalisering,
watertechnologie en gezondheidszorg) en werkzaamheden (uiteenlopend van het schrijven
van projectplannen en inhoudelijk management tot R&D). Vrijheid in het werk vinden wij
belangrijk: een eigen aanpak, ambities en interesses.
Je bent van A tot Z betrokken bij de projecten en zit vaak met de directeuren van onze
partners aan tafel. Je verantwoordelijkheid reikt verder dan slechts je eigen projecten:
TwinX is horizontaal georganiseerd, waardoor ook zaken zoals de strategische
ontwikkeling van het bedrijf, begeleiding van onze junior projectleiders en acquisitie tot
jouw takenpakket behoren. Wij zijn een betrokken bureau met projecten op regionaal,
nationaal en internationaal niveau.

Wat ga je doen?
Jij hebt als projectleider bij TwinX een afwisselende functie. Je staat aan de vooravond
van state of the art innovaties, je werkt één op één met bedrijven aan oplossingen voor
technisch bedrijfskundige problemen en kunt direct schakelen met inspirerende
ondernemers. Je zorgt vol enthousiasme dat de projecten met succes worden uitgevoerd
en je bent constant op zoek naar nieuwe interessante mogelijkheden.

Wat is jouw profiel?
Deze rol is perfect voor iemand met een brede interesse en ervaring met
projectmanagement. Je begrijpt de context van de vraagstukken die spelen in de techniek
en het innovatielandschap en hebt hier affiniteit mee.
Je hebt een academische opleiding (technische bedrijfskunde is een pré);
Je hebt ten minste vijf jaar relevante werkervaring;
Je hebt een vlotte pen en bent communicatief sterk;
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
Je bent stressbestendig, proactief, flexibel en resultaatgericht.

RIDE
RIDE brengt 13 bedrijven uit de lassende
metaalindustrie in Oost-Nederland samen,
om stappen te maken op het gebied van
robotisering en digitalisering (industrie
4.0.). Twinx speelde een centrale rol in het
opzetten van het project en is de komende
jaren verantwoordelijk voor het
projectmanagement. www.ride-project.nl

TWINX'ERS
Het belangrijkste van TwinX zijn wij, de enthousiaste medewerkers. Wij zijn sportief, hebben
passie voor technische innovaties en de wens een bijdrage te leveren aan het oplossen van
maatschappelijke uitdagingen. Successen worden gevierd en jaarlijks combineren we werk
en ontspanning op het strand. Onze ambitie is om aansprekende projecten met zoveel
mogelijk impact te realiseren. Daarom zijn wij op zoek naar jou!

?

