
 

 

Vacature Junior Projectcoördinator 
 
Ben jij ondernemend en creatief? Krijg jij energie van projectmatig werken en resultaatgericht bezig zijn? 
Bevind jij je graag in een omgeving waarin (medische) technologie, sportprestaties en innovatie bij elkaar 
komen? Heb jij sterke affiniteit met projectmanagement en marketing en communicatie? Heb jij HBO/WO 
werk- en denkniveau? Dan is deze baan jou op het lijf geschreven!  
 
De functie 
Lode Holding bestaat uit een groep van bedrijven met een grote diversiteit aan activiteiten. Vanuit Lode 
Holding worden shared services voor de dochterbedrijven vormgegeven en wordt actief synergie tussen de 
bedrijven nagestreefd. Als projectcoördinator ben je verbonden aan verschillende projecten, waarbij vaak één 
of meerdere dochterbedrijven betrokken zijn. Verder vervul je voor kleinere BV’s en/of 
samenwerkingsverbanden coördinerende taken uit die vaak samenhangen met procesbewaking, 
ondersteuning van de directie of het management, communicatie en marketing.  
 
Je bent onderdeel van het Lode Holding team dat bestaat uit diverse professionals én bent ook onderdeel van 
het projectteam dat de specifieke projectactiviteiten uitvoert. Jouw hoofdtaak is namelijk het coördineren van 
en het ondersteunen van verschillende projecten en de professionals die daarbinnen werkzaam zijn. Je doet dit 
in nauwe afstemming met je interne opdrachtgever of de projectleider, veelal één van de directeuren of 
managers van de B.V. ’s binnen de groep. Je bent betrokken bij kleine, grote of complexe projecten. Je bent 
daarbij verantwoordelijk voor de procesbewaking en de diverse inhoudelijke activiteiten, technisch en 
organisatorisch. Ook ben je vaak verantwoordelijk voor de communicatie, (een deel van) de marktverkenning, 
marktonderzoek en marketing. Je bent het aanspreekpunt voor externe partners en stakeholders.  
 
Wat wij verder van jou vragen 
- HBO/WO werk- en denkniveau; 
- Bij voorkeur enige werkervaring met verantwoordelijkheden relevant voor deze functie; 
- Kennis of ervaring op het gebied van communicatie en marketing, marktonderzoek, marktintroducties, 

marktcommunicatie;  
- Affiniteit met de markten waarin Lode Holding en haar dochterbedrijven actief zijn; 
- Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift; 
- Gestructureerd en resultaatgericht; 
- Creatief en leergierig, altijd op zoek naar ontwikkeling; 
- Energiek, ondernemend en denkt in mogelijkheden; 
- Zelfstandig, assertief en nauwkeurig; 
- Goed kunnen werken in teamverband;   
- Doorzettingsvermogen om uitdagingen het hoofd te bieden. 
 
Wat wij bieden 
- Een uitdagende functie in een compacte internationale organisatie; 
- Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; 
- Enthousiaste collega’s. 
 
Het bedrijf 
Lode Holding B.V. is de moedermaatschappij van Lode, ProCare, aXtion, Umaco en Omnium - bedrijven die 
nauw samenwerken en actief zijn op het gebied van Human Movement Sciences. Lode Holding vervult daarin 
de rol van shared services (zoals HR, IT, facilities, administratie). Lode ontwikkelt en produceert medische 
apparatuur onder eigen merk en heeft een wereldwijd distributienetwerk. ProCare is binnen de BeNeLux actief 
met complete oplossingen voor de (sport)medische-, revalidatie- en arbomarkt en distribueert daar ook de 
Lode producten. Umaco doet business development en neemt deel aan innovatieve medische samenwerkings-
projecten. aXtion ontwikkelt softwareoplossingen en -applicaties voor de zusterbedrijven en voor een aantal 
externe klanten in de zorg. Omnium biedt diensten en multidisciplinaire ondersteuningsprogramma’s op het 



 

 

gebied van sport en lifestyle met een focus op herstellen, presteren en fit zijn. Met onze oplossingen en 
producten wordt wereldwijd in duizenden ziekenhuizen, revalidatiecentra en andere zorginstellingen gewerkt. 
We worden vaak beschouwd als de gouden standaard in het niche gebied waar binnen we actief zijn. 
 
Synergie tussen de bedrijven wordt actief nagestreefd. Lode Holding en haar dochterondernemingen betreden 
de markt vanuit de overtuiging mensen te kunnen helpen met hun gezondheid, vitaliteit en prestatievermogen 
door ze goed en voldoende te laten bewegen. Daarom wordt kennis en expertise op het gebied van menselijk 
bewegen enerzijds ingezet om bewegen betrouwbaar en nauwkeurig te meten, te monitoren en te 
ondersteunen en anderzijds om met de meetgegevens van het bewegen de gezondheid, vitaliteit en 
prestatievermogen van mensen te verbeteren. Door bewegingswetenschappers, technologen en andere 
deskundigen samen te laten innoveren, worden robuuste oplossingen voor het duurzaam en accuraat 
verzamelen, opslaan en presenteren van hoge kwaliteit (meet)data op het gebied van bewegen ontwikkeld. 
Deze worden beschikbaar gemaakt voor professionals, die zich inzetten voor een betere gezondheid, beter 
functioneren en beter presteren van hun cliënt. 
 
Solliciteren 
Je sollicitatie ontvangen we graag per e-mail t.a.v. mevr. A. Wolters via mkapper@lodeholding.nl. Voor 
inhoudelijke vragen over deze functie kun je telefonisch contact opnemen met mevr. A. Wolters, tel nr. 050-
2072950.  
 

Acquisitie naar aanleiding van deze functie is niet gewenst.  
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