WE ZOEKEN
We zijn op zoek naar een enthousiaste Project Manager die ons team komt
versterken. Iemand die energie krijgt van het managen van uiteenlopende projecten,
met een marketing/communicatie achtergrond en met minimaal 2 jaar relevante
werkervaring bij een creatief bureau. Een positief, enthousiast persoon, dat van
aanpakken weet.
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Je bent het aanspreekpunt voor je eigen klanten. Je taken en verantwoordelijkheden
bestaan onder andere uit het in ontvangst nemen van briefing, het opstellen van
begrotingen, planning en opdracht aan creatie en studio. Jij weet hoe je een project
van a tot z moet managen binnen budget en planning. Van printcampagnes tot tv- en
radio producties en diverse opdrachten op het gebied van online, jij weet van elk
project een succes te maken.
Je wordt begeleid door een Account Director, samen zijn jullie verantwoordelijk voor
het projectmanagement van het bureau. Je communiceert helder en open met onze
klanten, collega’s en externe partijen.
FUNCTIE EISEN
Onze ideale kandidaat beschikt over;
– Minimaal 2 jaar relevante werkervaring als Project Manager
– Een afgeronde relevante opleiding op HBO/WO niveau
– Bureau ervaring is een pré
– Klantgerichtheid en goed kunnen schakelen
– Meerdere projecten tegelijk kunnen managen, zonder stress.
– Vertalen van doelstelling in concrete acties, planningen en projecten
– Ervaring in het bewaken van planning, budget en kwaliteit
– Een stapje verder denken om een constructieve bijdrage te leveren aan een project
– Sterke communicatieve vaardigheden, direct en niet conflict-vermijdend
– Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
– Woonachtig in de buurt van Rotterdam

WIJ BIEDEN
Wij zijn een klein hecht team dat direct samenwerkt en waarbinnen teamwork en
collegialiteit van groot belang zijn. Als projectmanager doe je uitdagend en
afwisselend werk voor verschillende en leuke klanten. Je krijgt de ruimte om jezelf te
ontplooien en je eigen verantwoordelijkheid te pakken.
We bieden je een contract voor een half jaar, met de intentie voor verlenging naar
onbepaalde tijd.

OVER BVH
BVH Identity Driven Thinking is een reclamebureau dat campagnes bedenkt vanuit
de identiteit van een merk of een organisatie. Een aantal van onze klanten zijn:
Klaverblad Verzekeringen, Amnesty International, EY, Scapino Ballet Rotterdam en
TNO. We zijn gevestigd in het centrum van Rotterdam; op een steenworp afstand
van metrostation Beurs en de Witte de Withstraat. Kijk voor meer informatie op
bvh.nl.
INTERESSE
Spreekt de vacature je aan en wil je graag ons team komen versterken mail je C.V.
met motivatie dan voor 15 januari 2018 naar Anne-Britt van Uchelen
(vanuchelen@bvh.nl). Voor vragen over de vacature kan je ook altijd contact
opnemen met Anne-Britt op 010-2019 193. We kijken uit naar je reactie!

