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F. Hazemeijerstraat 800 
7555 RJ  Hengelo 
The Netherlands 

 
 
Als Project Manager leidt je jouw teams en begeleidt je de klanten gedurende projecten en je 
ondersteunt Sales bij het aanbieden van nieuwe projecten binnen het veld van Medical Devices. 
Jouw taak is de dynamiek van meerdere simultane projecten, teams en klanten te beheersen 
zodanig dat de projecten een positief resultaat hebben in termen van klantrelatie, eindresultaat 
en financiën. 
 
Samen met de Project Managers en Directeur R&D werk je aan een optimale capaciteitsplanning 
en waak je over het gebruik en verbetering van het BAAT kwaliteitssysteem in de projecten en 
het volgen van de wettelijke eisen aangaande Medical Devices. 
 
Je stelt de Stage contracten en Scope Changes op en beheerst de projecten met behulp van de 
Management tools en processen van BAAT. 
Contracten en Scope Changes worden vrijgegeven door directeur R&D. 
Jouw communicatie met klant en team is cruciaal voor het afstemmen van verwachtingen en 
slagen van het project. 
 
Belangrijkste verantwoordelijkheden (max 3) 
De projectmanager is verantwoordelijk voor: 
 

• Het systematisch doorlopen van ontwikkelprojecten en het succesvol (voor klant en 
BAAT) afsluiten van deze projecten 

• Het leiden, enthousiasmeren en voeren van verwachtingsmanagement bij klant en 
team. 

• Afstemmen van verwachtingen en bewaken van de Scope van het project bij klant en 
team en dit vastleggen in en communiceren via project management documentatie 
(Contracten, Scope Changes, Planning etc) 

 
 
Omschrijving van taken  
1. Inhoudelijk 

• Verschaft zich inzicht in de business case van de klant en helpt klant inhoudelijke 
beslissingen over het project te nemen, teneinde de business case zo goed mogelijk voor 
de klant te realiseren. 

• Ondersteunt Sales met het opzetten van het Project Initiatie Document waarin de 
project definitie en het kader zo eenduidig mogelijk vastgelegd worden. 

• Beheerst de voortgang van zijn projecten volgens het BAAT proces en gebruikt hiervoor 
de BAAT Management tools en rapportages. 

• Zorgt voor een correcte administratie van uren en kosten en draagt zorg voor een tijdige 
facturatie. 

• Bepaalt in iedere fase, in overleg met de klant, de wijze van uitvoering van de projecten 
en stelt in samenspraak met de klant en de R&D Directeur de urenplanning, de financiële 
planning en het budget vast. Draagt bij afronding van het project en opstarten van 
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vervolgprojecten zorg voor voorcalculaties (next stage report) projectevaluatie en 
correcte afsluiting. 

• Waakt voortijdig voor Scope Changes en bespreekt plan van aanpak met Dir R&D waarna 
de klant op de hoogte gebracht wordt van opties en consequenties. 

• Ondersteunt en coördineert het team in de realisatie van het beoogde doel binnen het 
kader van de gegeven probleemdefinitie, de gestelde randvoorwaarden en het 
eisenpakket.  

• Zorgt voor een adequate beoordeling van de kwaliteit van de output en stimuleert zijn 
team om de benodigde kwaliteit te behalen. 

• Bewaakt het gebruik van het BAAT QMS en het voldoen aan wettelijke eisen gedurende 
het project met ondersteuning van QA/RA 

• Stemt management zaken af met de klant en legt deze formeel vast mbv de BAAT 
Management Documentatie. 

• Communiceert met de klant en dir R&D over de kwalitatieve inhoudelijke resultaten, 
stemt verwachtingen af, bewaakt de klantrelatie en is daarvoor bewust van signalen die 
wijzen op een afwijkende verwachting. 

• Zorgt voor een sluitende weekplanning van zijn eigen werk en draagt zorg voor het 
behalen van zijn doelstelling directe uren. 

 
2. Persoonlijke inzet en houding 

• Zet zich in om te leren en te verbeteren (zichzelf, zijn team, de organisatie). 

• Zorgt voor een positieve grondhouding gericht op oplossingen. 

• Zet zich actief in om collega’s te ondersteunen 

• Toetst hoe zijn inzet bijdraagt aan de doelstellingen van het bedrijf. 
 
3. Samenwerking 

• Neemt deel aan PM overleg en geeft feedback over status van projecten 

• Zorgt dat de rolverdeling binnen zijn team duidelijk is en dat de hoofdlijnen van het 
project bij het hele team duidelijk zijn 

• Leidt de wekelijkse teammeetings en zorgt dat doelen, deadlines en budgetten voor de 
komende maand duidelijk zijn bij de teamleden 

• Bespreekt met Dir R&D onregelmatigheden of veranderingen binnen het project en 
maakt voorstellen hoe deze te adresseren. 

• Ondersteunt Sales met technische en financiële input voor nieuwe projecten. 
 
4. Contact met klanten en leveranciers 

• Is eerste aanspreekpunt voor klanten en toeleveranciers. 

• Communiceert op professionele wijze waarbij afspraken en relatie van belang zijn (hard 
op inhoud, zacht op de relatie) 

 
5. Communicatie 

• Draagt zorg voor effectieve van inhoudelijke discussies en faciliteert goed overleg van 
en met teamleden m.b.t. voortgang.  

• Communiceert eenduidige en periodieke over status en voortgang van projecten aan de 
directie en klant mbv BAAT Management documenten. 

• Stemt periodiek verwachtingen af met klant en Dir R&D en zorgt dat deze uitgelijnd 
blijven 
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Specificaties van benodigde vaardigheden 
Kennis en kunde Voorbeeld goed functioneren Beoordelings 

Criteriuma 

Kennis en vaardigheden op het gebied van project 
management van technische projecten 

Goede kwaliteit van het werk gerelateerd aan de vooraf 
gegeven input van de klant. (eisen, productaspecten, 
probleemdefinitie en overige randvoorwaarden). 

1.3/1.1 

Basiskennis van de markt waarbinnen de producten 
verkocht worden 

Goed onderbouwde keuzes maken m.b.t. materiaalgebruik 
en productietechniek. 

1.3/1.1 

Kennis en vaardigheden in productontwikkeling van 
medische hulpmiddelen. 

Goed beoordelen wat de haalbaarheid is van een product 
en bijj benadering juist inschatten van tijd, materialen en 
kosten voor het project. 

1.3/1.1 

Kan werkzaamheden conformeren aan het 
kwaliteitssysteem. 

Opleveren van rapporten volgens de binnen BAAT 
geldende protocollen. 

1.1/ 1.5 

Kunnen omgaan met een 3D CAD systeem, evenals 
met Microsoft Office producten. 

Kwaliteit van tekeningen, rapporten en andere 
documenten goed inschatten en beoordelen. 

1.3/1.1 

Analytisch vermogen. Blijk geven in staat te zijn om de kern van een probleem- of 
vraagstelling te doorzien. 

1.1 

Onduidelijke projectomschrijvingen om kunnen 
zetten in heldere doelstellingen en vertalen naar 
concrete producten, budgetten en planningen. 

Inzichtelijk maken wat de (échte) wensen van de klant zijn, 
en deze vervolgens vertalen naar concrete en effectieve 
projectplannen (tijd, budget, kwaliteit). 

1.4/1.1 

Oog voor zowel het technische aspect als de financieel 
administratieve en management aspecten van een 
project. 

Het monitoren van eigen productiviteit evenals die van de 
overige medewerkers; Nauwgezetheid van de 
administratieve werkzaamheden (werkbesprekingen, 
vastleggen belangrijke afspraken) 

1.5/1.1 

Goede communicatieve vaardigheden; kan zowel met 
de medische als de technische beroepen  
communiceren. 

Het tijdig signaleren van optredende knelpunten tijdens 
het werk. 

1.2/1.6 

In staat om zich een goed beeld van een project te 
vormen aangaande doelstelling, budget, 
randvoorwaarden en technische mogelijkheden en in 
staat deze te vertalen naar concrete producten, 
deelbudgetten en planningen. 

Eigen inzetbaarheid bij verschillende soorten klanten 
(grote int. firma’s, marktpartijen, zelfstandige artsen.) 
De realisatie van het project binnen het geplande tijd- en 
geldbudget. 
Accuratesse van gestelde planning en budgetten. 

1.2/1.6 

Het tegelijkertijd leiden van een aantal projecten en 
daarbij effectief omgaan met de tijd. 

Gemotiveerde medewerkers binnen de aan hem 
toegewezen projecten. Eigen inzetbaarheid bij 
verschillende soorten van projecten. 

1.2/1.6 

Het tegelijkertijd leiden van een aantal projecten en 
daarbij effectief omgaan met de tijd. 

Het effectief beheersen van de eigen tijdsplanning (time 
management). 

1.2/1.6 

Kennis van Engels (en evt. Duits) in gesproken woord 
en schrift. 

Kunnen lezen, schrijven en converseren in het Engels. 1.1 

Zelfstandig werken. In zelfstandigheid taken succesvol volbrengen. 2.1/2.3/2.4 

Hulpvaardig zijn. Collega's helpen wanneer daar behoefte aan is 2.1/2.2 

Feedback vragen. Collega’s raadplegen indien nodig. 2.1/2.2 

Samenwerkingsgericht zijn. Feedback op teamwerk en samenwerking met collega’s  3.1/3.4/3.3 

In staat zijn om project teams aan te sturen. Effectief aansturen projecten. 3.1/3.2/3.3 

Kennis delen. Geraadpleegd worden door collega's om kennis en ervaring 
te delen. 

3.5 

Klantgericht denken. Tevredenheid en bereidwilligheid leveranciers. 4.1/4.2/4.3 

Kunnen communiceren met zowel de medische als de 
technische professie. 

Tevredenheid van de klant aangaande het verloop van het 
project (communicatie, kwaliteit, voortgang, budget) 

4.4 

Effectief communiceren. Zich effectief uitdrukken in schrift en gesproken woord. 
Inzicht tonen in het verwerken en begrijpen van informatie 
van collega's, klanten en leveranciers. 

5.1/5.2 
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Openstaan voor feedback. Luisteren naar en leren van collega's en externen. 5.3 
a Zie BAAT beoordelingsformulier 


