Voor ons commerciële team zijn we opzoek naar een PROJECT MANAGER
Als Project Manager ben je onmisbaar voor het relatiebeheer. Je bent verantwoordelijk voor
de realisatie van beurzen en evenementen en dagelijks bezig met de verwerking en
voortgangsbewaking van projecten. Van verantwoording voor het uitbrengen van offertes tot
de onderhandeling bij het overeenkomen van de opdrachten. Je adviseert klanten ten aanzien
van kansen en ziet er op toe dat projecten voldoen aan de verwachtingen van klanten en
interne mogelijkheden. Daarnaast ben je intern de schakel tussen de projectaanvragen en de
afdelingen Werkvoorbereiding en Printstudio.
Wat vragen we van jou?
Zelfstandig werk je aan projecten. Hierbij is het belangrijk dat je de projecten van A tot Z
volledig uitwerkt. Een accurate projectplanning is hierbij erg belangrijk.
Je werkt nauwkeurig en zelfstandig, maar zorgt ervoor dat het project met het team een goed
eindresultaat heeft. Daarbij is het belangrijk dat alle betrokkenen binnen de afdelingen op de
hoogte zijn en de communicatie vlot verloopt.
Je denkt in kansen en mogelijkheden! Je schakelt gemakkelijk tussen de afdelingen en
communiceren, dat gaat vanzelf. Zelfs als met een overvolle beursplanning houd je overzicht.
Verder heb je minimaal een afgeronde MBO opleiding, niveau 4, bij voorkeur in een
commerciële richting. Je bent proactief en je schakelt snel. Je hebt maximaal 2 tot 3 jaar
ervaring als project manager. Verder beheers je de Nederlandse en Engels taal (in woord en
geschrift).
Wat wil je nog meer weten?
✓ Werken doen we in gezellige, gemotiveerde teams
✓ We hebben goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform cao
Tentoonstellingbedrijven
✓ Er zijn voldoende doorgroeimogelijkheden, zowel in functie als opleidingen.
✓ We begrijpen dat je graag voor zeker gaat, uiteraard is er zicht op een vast contract.
Zijn we wat vergeten?
Wil je meer weten van deze vacature? Dat kan! We hebben een uitgebreidere
profielbeschrijving voor je klaar liggen. Mail je ons? Of bel je even? Dan zullen wij ervoor
zorgen dat deze bij je terecht komt.
En nu? Het is jouw beurt!
Leuk, je gaat solliciteren! Wij komen graag met je in contact. Direct solliciteren kan via:
werkenbij@thijsstandbouw.nl
Graag bij het solliciteren je CV en motivatie meesturen.

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

