Factory Zero produceert, levert en beheert geïntegreerde energie modules (de iCEM; integrated Climate and
Energy Module). De motor van een moderne woning, ofwel ‘de kern van wonen’. Deze hoogwaardige combinatie
van installatietechniek en IoT in een eenvoudig bouwkundig te integreren omkasting, is in hoog tempo de markt
van de traditionele installateur aan het veroveren.
Door de snelle groei zijn wij op zoek naar een ervaren Manager Projecten die er energie van krijgt om structuur te
brengen in deze zeer dynamische omgeving en te sturen op operational excellence in de transformatie van startup naar scale-up. Wil je meebouwen aan de energie transitie van Nederland en als MT lid direct bijdragen aan de
groei van Factory Zero? Dan is dit wellicht jouw rol!

Projectmanager Externe Operaties
uitlevering - projecten

Wat ga je doen?
De modules, die inmiddels in vier varianten worden geproduceerd, worden met een steeds hoger tempo uitgerold
en zullen snel in productie aantal toenemen. Van de huidige 1200 per jaar, wordt een groei verwacht naar 3000
eind 2022. Als Manager Projecten overzie je alle parallel lopende uitvoeringsprojecten (zowel renovatie- als
nieuwbouwprojecten) waarin de door FZ geproduceerde modules worden geplaatst en stuur je de afdeling
Uitvoering aan. Met een drietal onderaannemers lever je ook vloerverwarming, ventilatie kanalen en
zonnepanelen op de projecten. Jouw afdeling bestaat uit Projectleiders, Uitvoerders, Field engineers en
Binnendienst medewerkers, in totaal 20 fte. Je bent vanuit deze rol verantwoordelijk voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De kwaliteit en het financiële resultaat die de afdeling Uitvoering levert
De klanttevredenheid en de klantrelatie tijdens het project
Organisatie-breed plannen en voorbereiden van de resourcing op alle renovatie- en nieuwbouwprojecten
Het sturen op operational excellence en het voorkomen van faalkosten
Het inrichten van de leverketen binnen Factory Zero op een stabiele kwaliteit voor de klanten
Een helder zicht op de financiële resultaten van de afdeling Uitvoering
Het motiveren van jouw mensen om de juiste processen te volgen, productveiligheid en kwaliteit na te
leven en ownership te nemen over hun eigen verantwoordelijkheden
Het volgen, signaleren en analyseren van relevante interne en externe ontwikkelingen en deze vertalen
naar de consequenties en mogelijkheden voor de organisatie
De uitvoering van alle audits, VCA en wettelijke regelingen en vereisten op het gebied van HSE

Wat verwachten we van jou?
Je bent als communicatieve, gestructureerde en planmatig werkende manager in staat om in korte tijd een aantal
structurele verbeteringen door te voeren. Je kijkt vooruit op strategisch niveau, maar deinst er tegelijk niet voor
terug om nu ook op operationeel vlak met de voeten in de klei te staan. Je staat stevig in je schoenen en bent een
volwaardig gesprekspartner voor zowel de interne organisatie, als voor de klanten en leveranciers. Daarnaast
voldoe je aan de volgende criteria:
•
•
•
•
•
•

Je hebt relevante ervaring als Manager Projecten of Manager Uitvoering in de installatietechniek of bouw
(minimaal 5 jaar)
Je hebt affiniteit met bouwkunde
Je kunt helder problemen definiëren en (met een team) tot een gerichte oplossing komen
Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Je hebt tenminste een hbo opleiding afgerond
Je bent 32-40 uur per week beschikbaar

Wat biedt Factory Zero jou?
Je komt te werken in een informele organisatie met ambitieuze collega’s met passie voor hun vak. Jij krijgt het
vertrouwen, de verantwoordelijkheid en het mandaat om je werk te doen en hebt een impactvolle rol in een
organisatie met korte lijnen en waar je daadwerkelijk verschil kunt maken. Je wordt onderdeel van het MT en
rapporteert direct aan de directeur Operations. Naast een goed salaris behoren reiskosten, een laptop en telefoon
tot de standaard arbeidsvoorwaarden. De overige arbeidsvoorwaarden zijn prima geregeld en hierover
informeren we je graag persoonlijk.

Heb jij interesse?
Is dit de functie die op je lijf geschreven is en kun jij binnen afzienbare tijd bij ons aan de slag? Stuur
dan je motivatie voorzien van cv naar vacatures@factoryzero.nl. Een assessment maakt mogelijk deel
uit van de sollicitatieprocedure. Voor vragen over deze vacature neem je contact op met Rik Voorn op
06- 15 14 41 43 of rikvoorn@factoryzero.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

