
 

 

 

 

 

Project Manager Amsterdam 

 

Word jij onze nieuwe NXT’er? 

NXT is geen standaard organisatie. Wij zijn een club van resultaatgerichte, enthousiaste en 

inspirerende professionals. Heb jij een verassende kwalitatieve eigenschap die past binnen het team, 

dan investeren we graag in jou! Ben jij gedreven in het opvolgen van projecten, een echte doorpakker 

en goed in het onderhouden van klantrelaties? Wij bieden je de ruimte om dit talent verder te 

ontwikkelen. Behoren daarbij commerciële gedrevenheid en proactief handelen tot jouw 

eigenschappen?  

Dan is de NXT Group, gevestigd te Amsterdam, op zoek naar jou! 

 

Wat ga je doen als Project Manager? 

Als Project Manager bij de NXT Group ben je continue in de weer. In het begin is het even aanpoten 

om je klanten en collega’s te leren kennen, maar je bouwt al snel vertrouwde relaties op met klanten 

en de internationale NXT kantoren. Als Project Manager zorg je voor de dagelijkse leiding van een 

project. Je zit dicht bij het vuur en kan niet terugvallen op routine, je moet daarom snel kunnen 

schakelen. Jij bent de eindverantwoordelijke en het beheersen van de voortgang behoort tot de 

belangrijkste taak.  

 

Pro-activiteit en een hands-on aanpak zijn van groot belang binnen de functie van Project Manager. 

Dit uit zich door bijvoorbeeld zelf oplossingen aan te dragen of probleemstellingen namens de 

cliënten op te pakken en uit te voeren. Daarnaast houd je jezelf goed op de hoogte van de 

ontwikkelingen in de internationale markten waar NXT actief is.  Kennis op het gebied van 

exportontwikkeling, marktpositionering en internationalisatie processen is een pré. 

 

Welkom in het team: 

- Een afwisselende baan binnen een jonge en ambitieuze organisatie; 

- Kansrijke werkomgeving en de mogelijkheid je leercurve te versnellen; 

- Een omgeving waar je kan werken met ervaren collega’s op het gebied van expansie, 

positionering en turn-around management; 

- Een omgeving waar je kan leren van je fouten maar door samenwerking continue verbetering 

kan bewerkstelligen; 

- Je krijgt een marktconform salaris; 

- Ambitie – wij zijn een groeiend bedrijf dat continue op zoek is naar nieuwe kansen en 

uitdaging om te groeien! 

Jouw ideeën en suggesties zijn daarom altijd welkom. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wat breng je mee? 

Met jouw winnaarsmentaliteit begeleid je jouw projecten resultaat- en klantgericht. Jij bent in staat om 

de juiste energie uit je team te halen. Met jouw positieve en energieke persoonlijkheid moet dat 

lukken. Je werkt gestructureerd en overzichtelijk en hebt geen moeite om deadlines te bewaken en 

prioriteiten te stellen.  

- Minimaal een afgeronde hbo- of wo-opleiding. 

- Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 

- Ervaring in het leiden van projecten. Waarvan 2 jaar commerciële ervaring. Bij voorkeur binnen 

een advies- of outsourcing organisatie. 

- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

 

Bedrijfsprofiel: 

NXT Group of Companies is een zakelijke dienstverlener en adviseert en ondersteunt multinationals, 

mkb’ers en overheidsinstanties bij de toetreding van buitenlandse markten waaronder Turkije, India, 

Colombia en Iran. In Turkije, India en Colombia hebben wij ook onze eigen lokale kantoren. NXT’s 

diensten bestaan onder andere uit: Consultancy, Business Support, Trading Solutions, Production 

Support, Holland House (serviced offices) en Representation. 

 

Voor meer informatie: 

Nicole Dutrieux 

E: n.dutrieux@nxt-group.email 

T: +31 20 237 30 15 
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