
Technisch Projectleider 
 
ESPS zoekt een Technisch Projectleider die enthousiast wordt van robotica en 
productieautomatisering, ofwel “ROBOTIMATION”.  

ESPS ontwerpt en bouwt machines voor productieautomatisering. Dit zijn op maat gemaakte 
assemblage-automaten voor massaproductie in diverse industrieën zoals medisch, automotive, food, 
bouw, etc. Denk aan de montage van een koplamp, een medisch pompje of het keren van fusten. De 
machines bestaan uit integratie van robotica en diverse andere systemen met eigen engineering van 
op maat gemaakte product-handling. Daarnaast integreert ESPS industriële cobots in bestaande 
productieprocessen als aanvulling of vervanging van handmatige montage. ESPS is re-seller van 
diverse cobots, mobiele robots, vision en feeding systemen. 

 

De functie 

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een Technisch Projectleider. We zoeken een 
Projectleider die ervaring heeft met mechanische machinebouw en leiderschap toont. Je stuurt multi-
disciplinaire, mechatronische teams aan. Je communiceert met onze klanten en bewaakt de planning, 
het budget, de scope en de kwaliteit van de oplossing. Je weet mensen met elkaar te verbinden 
waarin je rekening houdt met soms (tegenstrijdige) belangen. Ook weet je dat je af en toe een lange 
adem moet hebben, maar door jouw gedrevenheid weet jij als geen ander het gehele traject te 
overzien en het project van a tot z op de juiste manier af te ronden. Je bent ondernemend, ingenieus, 
een teamspeler en betrokken. Je bent een Technisch Projectleider die houdt van mechanische 
uitdagingen. Dit doe je middels jouw mechanische vakkennis welke je uitdraagt door jouw 
enthousiasme voor het leiden van de projecten. Je bouwt samen met je collega’s verder aan de groei 
van ESPS.  

 

Wat kom jij brengen 

• Je hebt een afgeronde hbo-opleiding richting; Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, 
Mechatronica, of vergelijkbaar.  

● Je hebt een aantal jaren aantoonbare werkervaring als projectleider. 
● Je hebt affiniteit met productieautomatisering en robotica. 
● Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, waarbij organisatievermogen en 

resultaatgerichtheid essentieel zijn. 
● Je bent nauwgezet en pragmatisch. 
● Je beschikt over leiderschapskwaliteiten. 
● Je beschikt over financieel inzicht in het project-budget. 

 
 

De uitdaging 

● Zelfstandig uitvoeren van projectmanagement van A tot Z. 
● Onderhouden van contacten met opdrachtgevers, tussenpersonen en leveranciers. 
● Signaleren van afwijkingen en daar waar nodig bijsturen. 
● Verantwoordelijk voor budget en voortgang. 
● Verantwoordelijk voor kwaliteit, veiligheid en rendement van de projecten. 
● Rapporteren aan directie. 
● Aansturen team van 6 tot 15 fte. 

 



 
Wat bieden wij jou 

● Werken binnen een jong team en een informele sfeer 
● Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling; 
● Grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; 
● Een betrokken groep collega's die het samen willen realiseren. 


