
 

 

 

 

Voor ons kantoor in Ridderkerk zoeken we een projectmanager (32-40u p/wk) die de gehele keten binnen 

TechniCare naar een volgend niveau weet te krijgen. Je moet een kick krijgen van het opleveren van de 

projecten binnen de gestelde doelen.  

 

TechniCare groeit hard is voortdurend bezig om de zorg verder te verbeteren. Dit doen we door continu op 

zoek te zijn naar innovaties voor de zorg, deze te ontwikkelen, te produceren en te leveren aan de 

zorgsector.   

 

Als projectmanager ben je ondersteunend aan de operationeel manager. Je bent verantwoordelijk voor het 

managen van de lopende projecten. Je bent de spin in het web tussen inkoop, planning en de klant. 

Daarnaast ben je extern het primaire aanspreekpunt. Communicatie en planning is van groot belang in 

jouw functie.  

 

Je verzorgt de inkopen per project en bewaakt de planning van alle inkomende goederen, de interne  en 

externe processen. Dit alles om ervoor te zorgen dat de zorg elke dag verder verbeterd wordt met de 

TechniCare producten. 

   

Jij 

- Hebt het administratief goed geregeld; 

- Bent communicatief sterk; 

- Kan goed plannen & organiseren en krijgt altijd veel voor elkaar; 

- Hebt een afgeronde opleiding is de richting van logistiek/facility/project management 

- Hebt ervaring in een soortgelijke functie; 

- Spreekt de taal van zowel de klant als van de leverancier; 

- Spreekt en schrijft zowel Nederlands als Engels vloeiend, Duits is een pré; 

 

Ervaring met certificeringen is een pré. 

Aangenaam! TechniCare is een ontwikkel- en productiebedrijf, wat zich focust op het ontwikkelen van 

nieuwe innovaties in de zorgsector. Dit om de zorgsector elke dag een beetje beter te maken. Zowel voor 

patiënt, maar ook voor de zorgprofessional.   

 

Wij leveren innovatieve producten voor onder meer de afdelingen verloskunde, OK en logistiek. Daarnaast 

levert TechniCare veel maatwerk oplossingen voor ziekenhuizen. TechniCare is momenteel actief in 13 

landen en hard groeiend.   



 

 

 

   

Wij bieden jou:  

- Een baan met veel verantwoordelijkheid en veel doorgroei 

mogelijkheden 

- De kans om te doen waar je goed in bent en de kans om je te 

ontwikkelen waar je goed in wilt worden 

- Veel ruimte voor eigen inbreng en ideeën.  

- Samen te werken in een klein, gezellig en innovatief team 

- Opleidingsmogelijkheden 

- Een passend salaris (CAO Metaal & Techniek) 


