Projectleider
VitalFluid is een jong dynamisch bedrijf gespecialiseerd op het gebied van Plasma Activated Water
(PAW). PAW is een relatief nieuw fenomeen en wordt geproduceerd door alleen gebruik te maken
van water, lucht en elektriciteit. De eigenschappen van PAW kunnen gebruikt worden in de
landbouw, medische toepassingen en waterzuivering. VitalFluid richt zich op de ontwikkeling en
commercialisering van PAW-technologie. In eerste instantie met name in de agro sector, waar PAW
ingezet kan worden als duurzaam alternatief voor conventionele synthetische en organische
meststof, het behandelen van zaden en als een duurzame methode voor gewasbescherming. Naast
de agro sector zijn er ook toepassingen mogelijk in de medische sector en reiniging van
oppervlakken.
Vanwege groei zijn wij, VitalFluid, op zoek naar een projectleider om ons team verder uit te breiden
en de projecten die lopen en opgestart worden in goede banen te leiden en tot een succes te maken.
Wil jij in het middelpunt staan van opschaling, verbetering en implementatie van onze groene PAWtechnologie? Kom met jouw passie voor projectmatig werken dan ons team versterken!

Taken
- Succesvol uitvoeren van de projectenportefeuille: deze bevat zowel onderzoeks-,
ontwikkelings- als commerciële projecten.
- In het voortraject meedenken over juiste voorbereiding van projecten en passende inrichting.
- In de realisatiefase verantwoordelijk voor succesvolle project uitvoering: op tijd, binnen
budget en conform specificatie
- Zorg dragen voor een heldere projectorganisatie waarin alle betrokkenen duidelijke taken en
verantwoordelijkheden hebben
- Interne en externe rapportage over voortgang en status van het project.
- Vroegtijdig signaleren van mogelijke risico’s, overschrijdingen en belemmeringen
- Veel aandacht voor contact met de diverse stakeholders in de projecten, zowel intern als
extern
- Informeren van management over de status en voortgang van de projecten.
- Terugkoppelen van projectresultaten en lessons learned naar de ontwikkel organisatie

Functie-eisen
- HBO of WO opleiding afgerond;
- Minimaal 5 jaar werkervaring;
- Aantoonbaar relevante kennis van en ervaring in projectmanagement en met projectmatig
werken is vereist;
- Kennis en ervaring en agrosector is een pre maar geen vereiste;

Wie ben jij?
-

Proactief werken en denken is jouw 2e natuur
Jij bent een teamplayer binnen ons kleine dynamisch R&D-georiënteerd bedrijf;
Je werkt resultaatgericht en verliest de te behalen doelstellingen niet uit het oog;
Je bent sterk in het houden van overzicht en kan hoofd- en bijzaken goed scheiden. Indien
nodig kan je de inhoud induiken, maar bent vervolgens in staat weer afstand te nemen
- Je hebt oog voor de belangen van zowel VitalFluid als die van de andere stakeholders in de
projecten

- Je ben communicatief zeer vaardig en weet op diverse niveaus verbinding te leggen. Zowel
inhoudelijk als relationeel, zowel operationeel als op management niveau, intern en extern
- Werken/meedenken buiten je comfortzone en vakgebied is voor jou geen probleem
- We zijn een internationaal team en werken wereldwijd dus Engels in woord en geschrift is een
must

Wat bieden wij jou?
VitalFluid biedt je een geweldige kans om bij te dragen aan nieuwe duurzame technologieën die onze
wereld beter zullen maken. Daarnaast bieden we een competitief arbeidvoorwaardenpakket, een
open, internationale en ambitieuze bedrijfscultuur waarin we waarde hechten aan blijvend leren en
ontwikkelen voor iedereen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hanneke Kaashoek (085-0603025). Liever direct
solliciteren? Stuur je CV en sollicitatiebrief naar hr@vitalfluid.nl. Je ontvangt binnen enkele
werkdagen een reactie. Referentiecontrole en een persoonlijke beoordeling kunnen onderdeel zijn
van de sollicitatieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

