
 

 

 
Projectleider in-/Outsourcing 

 
 
 

Ben jij opzoek naar een vervolgstap in je carrière?  Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
 
Wat je doen? 
Je gaat als  Projectleider het insource proces coördineren waarbij Gazelle de Supply Chain voor 
zusterbedrijven als Swapfiets faciliteert. Je draagt zorg voor het coördineren van het gehele New 
Product Introduction proces van nieuwe fietsmodellen voor de klant Swapfiets. Daarbij bewaak je de 
projectvoortgang en verzorg je de communicatie tussen diverse interne afdelingen, eventuele 
leveranciers en de klant en verzorg je operationeel een deel van de werkzaamheden in SAP. 
Je gaat stuklijsten van fietsen vastleggen en beheren. Je stemt nieuwe wensen van Swapfiets af en je 
bent verantwoordelijk voor de verwerking. Daarnaast beheer je wijzigingen in specificaties van 
fietsen.  
 
Wat vragen wij van jou?  

● Een afgeronde HBO diploma 
● Enthousiasme voor onze producten en aantoonbare werkervaring 
● Technische kennis van fietsen 
● Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en Engels  

● Accuraat en gestructureerd kunnen werken 

 

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 Bicycle Group. 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. 

Swapfiets is een zusterbedrijf van Gazelle. Swapfiets is opgericht door een groep vrienden. Bij 

Swapfiets krijgen klanten voor een vast bedrag per maand een fiets. Daarbij hebben klanten 

levenslange garantie en zorgt Swapfiets ervoor dat de fiets altijd werkt.  

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 

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

 
 

 

 
 

https://swapfiets.nl/
https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/ApplicationForm.cfm?PortalID=9924&VacatureID=981413

