
Om versnelling te brengen in de doorlooptijd van onze projecten zoeken wij een:  
 

Project Manager Business Informatie 
(Fulltime, 40 uur) 

  
Wat ga je doen? 
 
Als Project Manager ben je bij alle fasen van het project betrokken en beheer en bewaak je 
de voortgang hiervan. Daarbij onderhoud je contacten met alle interne afdelingen en externe 
partijen. Je coördineert en bewaakt het ontwerp, de begroting, de planning en de uitvoering 
van de werkzaamheden.Als inspirerend peoplemanager met oog voor de juiste balans 
tussen techniek, mensen,methodiek en resultaten, ben je in staat om de belangen van 
uiteenlopende in- en externe stakeholders te verenigen en weet je commitment voor jouw 
visie en strategie te creëren.  

Je bent een stevige en ondernemende persoonlijkheid met een uitstekend commercieel 
inzicht. Je kunt complexe projecten goed doorgronden en komt tot een heldere 
risicoanalyse. Verder ben je gewend om op hoog niveau te onderhandelen en beschik je 
over een hands-on mentaliteit. Je rapporteert aan de CFO.  

Wat vragen wij van jou?  

Als Project Manager ben je pro actief, dienstverlenend, doel- en resultaatgericht en 
communicatief vaardig. Met een natuurlijke overtuigingskracht en brede kennis ben je in 
staat om de business naar een hoger niveau te tillen en verder te professionaliseren. Je bent 
analytisch ingesteld, innovatief en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in IT en de 
relatie tussen bedrijfsprocessen en informatievoorziening. Daarnaast is het belangrijk dat je 
ervaring hebt met de impact van verandertrajecten binnen complexe organisaties.  

Je hebt: 

● minimaal een afgeronde opleiding op HBO niveau, bijv. bedrijfskunde; 
● aantoonbare ervaring met het managen van complexe projecten met een zware IT 

component; 
● ervaring met cost control en planning; 
● kennis van en ervaring met SAP; 
● kennis van moderne projectmanagement methodieken; 
● bij voorkeur ervaring met Lean/Agile/Scrum. 

Wat bieden wij? 

Een veelzijdige functie binnen een hecht team en een internationaal groeiende onderneming 
waarin je veel kunt leren. Het unieke van Gazelle is dat alle functies onder één dak zitten, 
van innovatie tot productie. Je krijgt met alle aspecten van de bedrijfsvoering te maken.  

Daarnaast bieden wij: 

- Een marktconform salaris 
- Uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden 
- Korting op eigen producten van Gazelle 
- Ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden 



- Een fulltime dienstverband. 

Wie zijn wij? 

Bij Koninklijke Gazelle in het Veluwse Dieren maken circa 350 medewerkers elk jaar meer 
dan 275.000 fietsen. Gazelle is marktleider in Nederland en profileert zich door een 
aansprekende, innovatieve collectie en een hoge leverbetrouwbaarheid, waarbij een goede 
introductie van nieuwe producten essentieel is. Export is één van de strategische 
speerpunten. Al sinds de oprichting in 1892 staat kwaliteit bij Gazelle voorop.  

Gazelle maakt sinds 2012 onderdeel uit van de Pon.Bike groep. Pon is een van de grootste 
familiebedrijven in Nederland. Een internationaal handels- en servicebedrijf met een breed 
scala aan activiteiten. De verkoop van topproducten van de beste fabrikanten waaronder 
Volkswagen, Caterpillar, MAN, Gazelle en Continental en de levering van aanvullende 
diensten zoals onderhoud, reparatie, leasing, verhuur en financiering, vormen de basis van 
ons aanbod. In Europa, maar ook in de VS en Azië. 

Binnen Pon zijn mensen het DNA van het bedrijf, waarbij mensen de passie hebben om te 
presteren, het vertrouwen en de vrijheid krijgen om te werken, de verantwoordelijkheid voor 
hun daden nemen en plezier hebben in het werk. Daar ligt de verbinding, dat maakt Pon 
sterk. Het is de manier waarop we iedere dag met elkaar en met onze klanten en 
leveranciers omgaan. 

Solliciteren?  

Wil je eerst wat meer informatie over de functie, dan kun je telefonisch contact opnemen met 
Fedde Wildenbeest via 06-10678332. 
 
Direct solliciteren 
 
 
 

 

https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/ApplicationForm.cfm?PortalID=9924&VacatureID=970630

