
 

 

 

 

PMO Medewerker 
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 onze organisatie zijn wij op zoek naar een proactieve en analytische ingestelde  
PMO Medewerker. 

 

Omschrijving 
Als PMO Medewerker  fungeer je als rechterhand van de projectmanager(s) en ben je verantwoordelijk voor het  
creëren  en houden van overzicht.  Je houdt je onder meer  bezig met het inrichten en bijhouden van projectdossiers en 
het faciliteren van projectteam overleggen. Daarnaast draag je zorg voor  het voorbereiden en maken van  
projectrapportages, inclusief project dashboards en budgetinformatie. Je bent een spin in het web en houdt van 
structuur aanbrengen binnen een dynamische omgeving. Je onderhoudt diverse interne en externe  contacten 
en zorgt ervoor dat de projecten conform afgesproken  normen en standaarden worden ingericht.     
 

Wat vragen wij? 
 HBO/WO- werk en denkniveau; 
 Enige werk (of stage)ervaring in een project ondersteunende functie of als (junior) projectleider; 
 Uitstekende projectplanning vaardigheden en ervaring met planning tools (bv MS Project); 
 Kennis van/ervaring met projectmanagementmethodieken, bijvoorbeeld Prince 2; 
 Je bent een proactieve en resultaatgerichte zelfstarter en beschikt over uitstekende communicatieve en sociale 

vaardigheden; 
 Je beschikt over een probleemoplossende instelling en bent analytisch goed onderlegd; 
 Ervaring met zowel IT als Business projecten; 
 Goede kennis van MS Office, met name PowerPoint en Excel ; 
 Ervaring met agile werken is een pre. 
 

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. Voor meer inhoudelijke informatie met betrekking tot deze vacature kun je 
contact opnemen met Jan-Jelle van der Pol, IT-Manager, jj.vanderpol@mg-group.com . Een assessment kan 
onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 
 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


