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Project Technologie Manager
Noordwest Europa
Ben je geïnteresseerd in (of te) werken voor een innovatief bedrijf en betrokken te worden bij de snel
ontwikkelende transporttechnologie zoals geavanceerde verkeersmodellering, real-time
verkeersvoorspellingen, connected en autonome voertuigen, Mobility-as-a-Service en elektrische voertuigen?
PTV GROUP, onderdeel van Porsche SE, is sinds 1979 wereldwijd dé toonaangevende leverancier van complete
software-oplossingen voor de verkeerskundige en logistieke markt. Vanuit ons hoofdkantoor in Karlsruhe en onze
23 nevenvestigingen, waaronder Utrecht, werken meer dan 900 mensen aan onze geavanceerde technologische
oplossingen.
Voor PTV Nederland, waar we al een gevestigde klantenrelatie hebben met onder meer overheidsinstanties,
consultancy, academische instellingen en onderzoeksorganisaties, zoeken we per direct een:
Project Technologie Manager Noordwest Europa (m/v)
Als Project Technologie Manager versterk je onze groeiende onderneming voor de Benelux en Nordics. De ideale
kandidaat is een zelfgemotiveerde en gedreven projectmanager die zijn/haar carrière graag wil voortzetten in een
rol waar technische en projectmanagementvaardigheden worden gecombineerd met geavanceerde (innovatieve)
verkeersmodellering.
Als Project Technologie Manager ben je binnen het PTV “Northwest Technical Team” verantwoordelijk voor het
uitvoeren van (innovatie) projecten. Het is je taak de PTV werkzaamheden te definiëren, plannen en budgetteren.
De uitvoering te coördineren, met de klant te communiceren en de uitgevoerde werkzaamheden te rapporteren.
Je werkt daarbij nauw samen met je Business Directeur en regionale accountmanagers voor Benelux en Nordics.
Je standplaats is het PTV kantoor in Utrecht van waaruit je persoonlijk samenwerkt met je collega’s in Benelux,
Nordics en het Verenigd Koninkrijk. Je bent dan ook bereid binnen deze regio te reizen naar klanten en collega’s.
Daarnaast zal je op afstand samenwerken met het hoofdkantoor van PTV Group in Karlsruhe te Duitsland en
enkele van de PTV kantoren wereldwijd.
Wat vragen wij?
• Je hebt minimaal een HBO- of WO-opleiding op het gebied van Vervoer en Mobiliteit, Verkeerskunde of
vergelijkbaar
• Je bezit over meer dan 8 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van verkeersmodellering en
verkeerssimulaties
• Je bezit over meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van projectmanagement, bij
voorkeur binnen de advieswereld
• Je bent een duidelijke leider die beschikt over adviesvaardigheden en denkt en handelt als een
ondernemer
• Je bent helder en overtuigend in je communicatie, zowel richting technisch als niet technisch publiek
• Je werkt planmatig & doelmatig, daarnaast ben je flexibel, stressbestendig en resultaat- en klantgericht
• Je hebt een uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal in woord als geschrift
• Je bent in het bezit van rijbewijs B
• Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar

•
•

Ervaring en kennis van PTV Traffic software is een pré
Kennis van de Franse taal is een pré

Wat bieden wij?
• Een goede honorering die wordt afgestemd op functie, leeftijd en ervaring
• Auto, laptop en telefoon van de zaak
• Een internationaal jong en dynamisch team met enthousiaste collega’s
• Een gezond bedrijf met goede toekomstperspectieven
• Intensieve en individuele ‘on-the-job’-opleiding
• Standplaats Utrecht, deels vanuit huis werken is mogelijk, afhankelijk van de dagelijkse reisafstand
Spreekt de bovenstaande vacature je aan? Stuur dan een mail voorzien van een motivatie en CV naar
info.nl@ptvgroup.com. Voor aanvullende informatie of vragen over deze vacature kan je telefonisch contact
opnemen met Robin Huizenga op telefoonnummer +31 (0) 346 581 600.

