VACATURE ERVAREN PROJECTMANAGER (M/V)
Bij in60seconds zijn we voor de vervanging van een zwangerschapsverlof op zoek naar een projectmanager van medio januari 2018 t/m medio
juni 2018. (mogelijk verlenging). Je steekt je handen uit je mouwen, houdt je hoofd koel en hebt altijd een vinger aan de pols.

PROJECTMANAGER
Voor de vervanging vervanging één van onze projectmanagers die
met zwangerschapsverlof gaat, zijn we op zoek naar een getalenteerde projectmanager van medio januari 2018 tot en met medio juni
2018.
Iemand die niet stopt voordat de klant tevreden is; een goede balans
weet te vinden tussen strakke planningen en losse omgangsvormen.
En graag wil werken aan uitdagende beeldproducties binnen een
getalenteerd en gedreven creatief team.
JIJ...
• ...bent communicatief sterk.
• ...schiet niet snel in de stress.
• ...houdt het overzicht.
• ...weet prioriteiten te stellen.
• ...voelt grote verantwoordelijkheid voor het verloop én resultaat
van je creatieve projecten.
• ...bent een teamspeler en wil graag het beste in mensen naar
boven halen.
• ...hebt affiniteit met werken in de creatieve sector.
• ...hebt 3-5 jaar relevante werkervaring.
• ...beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
• ...hebt een afgeronde relevante opleiding op HBO of WO niveau.

JOUW TAKENPAKKET
• Je bent de spin in het web. Dé schakel tussen opdrachtgever en
je team. Maar ook externen als stemacteurs, sound designers en
freelancers kloppen bij jou aan.
• Je begeleidt je eigen creatieve team - een mooie mix van disciplines en karakters- naar grote hoogtes.
• Je plant meerdere (circa 15) projecten tegelijk tot in detail in en
zorgt er voor dat je binnen de deadline én budget blijft.
• Je denkt inhoudelijk en creatief mee met het projectteam.
• Je begeleidt sessies met opdrachtgever en team.
• Je kijkt actief naar mogelijkheden voor new business bij bestaande klanten.

INTERESSE IN DEZE VACATURE?
Stuur ons je gegevens, motivatiebrief en CV toe door te klikken
op onderstaande button.

SOLLICITEER OP DEZE VACATURE

WAT WIJ BIEDEN
in60seconds biedt je een uitdagende functie binnen een jong,
gezellig en prijswinnend team. Een kantoor met informele sfeer op
een mooie locatie in hartje Amsterdam. We bieden een marktconform salaris en -arbeidsvoorwaarden.
Hoewel het om een tijdelijke aanstelling gaat, is er bij goed functioneren kans op vast dienstverband.
OVER IN60SECONDS
in60seconds ontwikkelt infographics, explanimations en interactieve
visualisaties. We zijn gespecialiseerd in het overbrengen van een
complexe boodschap in korte tijd. We werken voor veel verschillende
opdrachtgevers - van overheid tot start-ups en alles wat daartussen
zit. We delen ons kantoor met zusterbedrijf en visual consultancy
bureau Getting the picture. Hiervoor zul je ook werkzaamheden
verrichten.

www.in60seconds.nl

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

