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PROJECTMANAGER PRODUCTINNOVATIE 
We willen nog meer klanten helpen met het succesvol organiseren van innovatie en productontwikkeling. 

Daarom zoekt BEACON een bevlogen, getalenteerde projectmanager (M/V/X).  
 
JOUW TALENT 

Het organiseren van innovatie en het werken met multidisciplinaire teams zit jou in het bloed. Hoewel je een 

uitstekend begrip hebt van alle inhoudelijke aspecten van productinnovatie weet jij vooral focus te houden op 

het proces en weet je een team de juiste kant op te sturen. Je hebt een goed overzicht maar weet ook goed wat 

er volgende week af moet zijn. Je houdt ervan om samen met je projectteam aan de slag te gaan en de vaak 

verschillende werelden te overbruggen. Je hebt een enthousiaste en open persoonlijkheid waarmee het prettig 

werken is. Onze klanten vertrouwen de planning en voortgang van een project graag aan jou toe. 

 

TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN 

• Zelfstandig opzetten, structureren en inrichten van projecten op het gebied van productontwikkeling en 

innovatie (timing, budgetten, teamleden, stakeholders, resultaten definiëren). 

• Het verdelen van werk over het projectteam en controleren van voortgang op activiteiten. 

• Besturen en managen van projecten, gericht op het controleren en realiseren van voortgang. 

 Rapporteren van projectstatus in- en extern. 

• Het nemen of doen nemen van beslissingen in het project. 

• Contact onderhouden met stakeholders en onze opdrachtgever. 

• Bij een bedrijf (in een onbekende omgeving) een project in beweging zetten. 

 

BEACON 

BEACON is een gespecialiseerd bureau in projectmanagement van productinnovatie. We helpen onze klanten 

bij het realiseren van hun productinnovaties. Daarbij werken we intensief samen met onze klanten. Onze focus 

ligt op de stappen om van een eerste idee tot succesvolle introductie van innovaties te komen. Met een hecht en 

ervaren team werken we voor wereldmerken in FMCG, consumer durables, health en lichte industrie. Wij zijn 

gespecialiseerd in complexe ontwikkelingen en hebben kennis van techniek, marketing en productie. Met onze 

eigen, bewezen aanpak halen we het beste uit teams en borgen we een succesvolle marktintroductie. 

 

VAARDIGHEDEN EN EIGENSCHAPPEN DIE WIJ WAARDEREN 

De projecten waar BEACON in betrokken is, zijn vaak uitdagend. Je hebt het vermogen om snel  de 

verschillende aspecten van productinnovatie te doorgronden. 

 

Bij de klant 

Om het verschil te maken bij onze klanten, zoeken wij een projectmanager die: 

• Klantgericht is, gevoel heeft bedrijfspolitiek en goede relaties kan opbouwen en onderhouden. 

• Resultaatgericht is en voortgang weet te boeken door mensen te activeren en te motiveren. 

• Goede communicatievaardigheden heeft, zowel intern als extern. 

• Goed kan structureren en daarbij overzicht creëert voor de klant. 

• Visie kan uitzetten, kan schakelen van projectdetails naar helikopterview en daarbij in staat de klant te 

adviseren.  

 

Binnen BEACON 

Naast het managen van projecten bij onze klanten, verwachten we van je dat je binnen BEACON een actieve rol 

speelt. Denk aan het samen sparren over projectuitdagingen van collega’s of ergens even bijspringen waar 

nodig. En aan meedenken over onze externe communicatie en ondersteunen bij het acquireren van nieuwe 

opdrachten. 

 

Laurien Wolfswinkel, senior projectmanager innovatie bij BEACON:  

“Het leuke is dat je door de verschillende projecten en klanten veel afwisseling hebt, terwijl je wel die vaste basis 

behoudt met je BEACON collega's.” 
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DE KENNIS EN ERVARING DIE WIJ ZOEKEN 

• 3+ jaar ervaring op het gebied van projectmanagement in productontwikkelingsomgeving. 

• In staat om zelf planningen en budgetten te genereren. 

• Kennis van producten, constructies, productiemethodes, assemblagemethodes en serie- en 

massaproductie. 

• WO opleiding: Industrieel ontwerpen, technische bedrijfskunde, werktuigbouwkunde, of vergelijkbaar. 

 

WAT WIJ JE BIEDEN 

BEACON biedt je een unieke plek in productinnovatie. Je krijgt de ruimte om jezelf te ontplooien en 

verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij bieden we je veel vrijheid in je functie. Onze klanten zijn vaak 

internationaal opererende bedrijven en voeren vaak wereldwijd bekende merken. Maar ook kleinere bedrijven 

met minstens even uitdagende projecten. Kortom we bieden je afwisseling, ontwikkeling en een hecht team van 

gezellige collega’s met dezelfde passie voor projectmanagement van productinnovatie. 

 

Bij BEACON hechten wij waarde aan diversiteit binnen ons team. De eindgebruikers van onze innovaties zijn 

een doorsnede van onze diverse samenleving en wij geloven dat we onze klanten nog beter kunnen bedienen 

met een net zo divers team. 

 

Enthousiast? Of wil je meer weten? Neem contact op met Margriet de Vriend op +31 6 50 52 2 317 of stuur je 

CV en motivatie naar margriet.deVriend@beacon.nl. 


