
NMi Certin BV

Teamleider

VACATURE

Ben jij een mensgerichte en pro-actieve teamleider die van korte lijnen en een informele 
cultuur houdt? Wil jij je inzetten om een innovatief technisch bedrijf verder internationaal 
te laten groeien? Maak dan eens kennis met NMi!

WAT GA JE DOEN 

Als teamleider geef je leiding aan een team van field engineers (circa 10 medewerkers) en 
accountplanners (circa 3 medewerkers) je bent verantwoordelijk voor het realiseren van 
onze operationele doelstellingen. Je zorgt ervoor dat je collega’s in staat zijn hun 
projecten efficiënt uit te voeren en dat de samenwerking met de klant optimaal verloopt. 
Verder draag je actief bij aan de ontwikkeling van het aanwezige talent en help je mee 
om vorm te geven aan de internationale ambities van NMi. Je werkt samen met de 
accountmanager en de collega’s binnen de afdeling operations en rapporteert aan de 
manager operations.

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU 

Je hebt een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur met een technische achtergrond, je 
hebt ervaring met het aansturen van technische mensen (een afdeling field service is een 
pré) en ervaring met projectmanagement. Je krijgt energie van het aansturen en 
ontwikkelen van je team. Verder heb je een daadkrachtige persoonlijkheid, ben je 
gestructureerd, resultaatgericht en een kei in plannen en organiseren. Een uitstekende 
beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is een vereiste. 

WAT MAG JE VAN NMi VERWACHTEN 

NMi is een service- en klantgerichte organisatie waar techniek de boventoon voert. Je 
krijgt betrokken en gemotiveerde collega’s en de ruimte om je ideeën en initiatieven te 
verwezenlijken. Daarnaast bieden we je ondersteuning om vakinhoudelijk én persoonlijk 
te groeien. 

INTERESSE? 

Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet. Je kunt je mail sturen naar Lisanne Beijsens, HR 
Business Partner, sollicitaties@nmi.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. Meer 
informatie over NMi vind je op www.nmi.nl. 


