
 
 

 
 

Project Manager R&D 
Fulltime 

 

 

Onze organisatie  
M&G Group is één van de meest succesvolle MKB bedrijven in de Nederlandse maakindustrie en is internationaal 

marktleider op het gebied van rookgasafvoer- en luchtdistributiesystemen. In de afgelopen tien jaar is M&G 

Group uitgegroeid tot een internationale organisatie, bestaande uit tien locaties verspreid over meerdere landen 

in Europa met ruim 600 medewerkers. De producten worden vervaardigd in eigen moderne productiefaciliteiten. 

 

Wegens uitbreiding van de R&D-afdeling zijn wij op zoek naar een Project Manager. 

 
Omschrijving 
Als Project Manager ben je verantwoordelijk voor de R&D projecten voor specifieke klanten van M&G Group. Het 

betreft een afwisselende functie waarbij je projecten leidt vanaf de start tot en met de commerciële 

implementatie. Je stuurt een (project)team aan van circa 4 medewerkers en participeert als meewerkend 

voorman en lead engineer. Je bent budgetverantwoordelijk en draagt zorg voor de borging van de kwaliteit van 

het product en proces. Om de projecten in goede banen te kunnen leiden ben je organisatorisch goed onderlegd 

en werk je gestructureerd. Je werkt nauw samen met interne afdelingen, zoals Marketing, Sales, Product 

Management, Purchase, Production, Engineering, Logistics, Facilities, Technische Dienst en Quality. Je bent 

budgetverantwoordelijk en draagt zorg voor de borging van de kwaliteit van het product en proces. In deze 

functie rapporteer je aan de Innovation & Engineering Director. 

 

Wat vragen wij? 

 Minimaal een afgeronde relevante HBO/WO- opleiding in een technische richting en meerdere jaren relevante 

werkervaring. 

 Ruime ervaring in projectmatig werken en projectmanagement in een technische omgeving. 

 Kennis van  innovatie- en productontwikkelingsproces. 

 Je bent een verbinder en beschikt over goede coachende vaardigheden. 

 Je bent resultaat- en oplossingsgericht en bent goed in staat om kennis over te dragen. 

 Je beheerst de Engelse taal. 

 Je hebt bij voorkeur kennis van ERP-systemen (bij voorkeur SAP). 

 

Arbeidsvoorwaarden 

M&G Group biedt de juiste kandidaat een goed pakket arbeidsvoorwaarden. Daarnaast bieden wij uitstekende 

ontwikkelingsmogelijkheden en een mooie uitdaging binnen onze groeiende organisatie.  

 

Informatie en sollicitatie 
Sollicitaties kun je sturen naar Renée Nicolaï, HR Business Partner, r.nicolai@mg-group.com. De in- en externe 

werving vindt gelijktijdig plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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