Projectmanager complexe software integratie projecten
Het Rotterdamse Metrological is op zoek naar een gelouterde Projectmanager die
bedreven is in het managen van software integratie projecten. Lijkt het je leuk om
onderdeel te zijn van ambitieus team dat zich internationaal op de kaart aan het zetten
is? Lees dan snel verder!
Vanwege snelle internationale groei zijn wij op zoek naar een projectmanager voor
complexe software integratie projecten, met als doel ons cloud based framework en onze
embedded software stack succesvol te integreren en deployen bij onze klanten.
Verantwoordelijkheden
Als projectmanager bij Metrological organiseer en beheer je meerdere klantprojecten en
ben je verantwoordelijk voor het operationeel (projectmatig) aansturen van het
projectteam (variërend van 4 tot 10 projectleden).
De projecten hebben een gemiddelde doorlooptijd van 4 tot 8 maanden en hebben een
groot (embedded) software component.
De focus van de projectmanager ligt voornamelijk op het aansturen van het interne
team, het aansturen van toeleveranciers en het managen van de klant en derde partijen
die betrokken zijn in het project. We opereren internationaal en klanten bevinden zich
steeds vaker in het (verre) buitenland – je vindt het dan ook leuk om met andere
culturen samen te werken en bent proactief en bedreven in (remote) communiceren.
Je vindt het tevens geen probleem dat werktijden regelmatig kunnen verschuiven,
omdat klanten zich in andere tijdszones bevinden.
Je belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:
• Opstellen, bewaken en uitvoeren van het projectplan en planningen voor wat
betreft de uitrol van onze producten en services bij de klant;
• Bewaken en besturen van het gehele project van opstart tot en met de
oplevering;
• Aansturen en coachen van het projectteam;
• Afspraken maken met toeleveranciers en partners en hiervan de voortgang
bewaken;
• Managen van de dagelijkse operationele aspecten;
• Dagelijks contact en overleg met de verantwoordelijken bij de klant om de
klantverwachtingen goed te managen;
• Periodiek de voortgang evalueren en rapporteren;
• Zorgdragen dat het project succesvol wordt opgeleverd met als resultaat een
tevreden klant en een goedwerkend operationeel systeem.
In deze functie werk je veel samen met de afdelingen Sales, Development en Content en
rapporteer je rechtstreeks aan de COO.
Kwalificaties
Wij zijn op zoek naar een pragmatische, hands-on projectmanager die in staat is om
verschillende projecten tegelijk te managen. Je bent diplomatiek en kunt je weg vinden
in het politieke landschap van klanten en partners. Daarnaast ben je flexibel, ga je goed
om met veranderende prioriteiten en ben je bereid om naar de klant te reizen om on-site
aanwezig te zijn.
Verder vragen wij:
•

Een afgeronde HBO of academische opleiding in de richting ICT, Elektrotechniek
of een soortgelijke opleiding;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal 4 jaar (en maximaal 8 jaar) werkervaring als projectmanager waarbij je
rechtstreeks met klanten hebt samengewerkt (business-to-business projecten);
Minimaal 3 jaar ervaring met het managen van software ontwikkel- en integratie
projecten;
Meerdere jaren hands-on ervaring met (embedded) software ontwikkeling als
software engineer of architect;
Een sterke persoonlijkheid met overtuigingskracht;
Uitstekende communicatieve vaardigheden;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en
geschrift;
Bereid om regelmatig internationaal te reizen;
Proactieve houding; geen ‘9-tot-5 mentaliteit’ maar een ‘let’s go for it’ spirit;
Je bent diplomatiek, resultaatgericht en kwaliteitsbewust.

Wij bieden
We bieden je een werkplek binnen een inspirerende omgeving met de nieuwste
apparatuur, zodat je het beste uit jezelf kan halen. Metrological zal sterk worden
verbreed waardoor de interne (groei)mogelijkheden nagenoeg onbeperkt zijn.
Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring. Tevens behoren een goede
pensioenregeling, vakantiedagen/geld, laptop en telefoon tot het
arbeidsvoorwaardenpakket.
Metrological
Metrological is een zeer innovatief en dynamisch bedrijf en levert een Appstore
Framework voor TV platformen en embedded software stack voor Settopboxen. Ons
kantoor bevindt zich in het centrum van Rotterdam en is het beste te omschrijven als
een moderne en inspirerende werkomgeving met een informele, maar professionele
sfeer.
Met een hecht team van ruim 50 jonge en ambitieuze medewerkers werken wij dagelijks
aan de (door-)ontwikkeling van onze producten voor TV Operators, zoals Liberty Global
(UPC), Comcast, Ooredoo en KPN.
Het Framework is een cloud-based software platform en voorziet alle video devices van
App functionaliteiten en de embedded software stack zorgt voor sublieme ondersteuning
op de Settopboxen. De Appstore is live in allerlei landen wereldwijd en heeft miljoenen
gebruikers.
Ga voor meer informatie naar www.metrological.com.
Solliciteren?
Wil jij meewerken aan het succes van Metrological? Stuur dan je CV plus motivatiebrief
naar Kimberly Fleming via k.fleming@metrological.com.
Geef in je motivatiebrief duidelijk aan waarom jij denkt de ideale kandidaat te zijn en
welke kwaliteiten jij denkt mee te kunnen brengen voor deze uitdagende functie.
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