Projectmanager bij DAY Creative
We create brands, spaces and places people love
Ben jij de enthousiaste en stressbestendige projectmanager waar wij naar op zoek zijn? Iemand
die ervaren is met projectmanagement, klantcontact, planningen, deadlines en budgetbewaking.
Je weet het overzicht te behouden en verliest de prioriteiten niet uit het oog. Het aansturen van
een creatieve studio zie jij niet als een uitdaging maar regelt dit alsof het een tweede natuur is.
Wil jij deel uitmaken van het leukste strategie- en designteam, die bedrijfs-, merk- en
marketingstrategie naadloos combineert met merkidentiteit, ruimtelijk, interieur- en fysiek
experience design.
DAY Creative is Concept & Design Partner van bedrijven en merken die door middel van
belevingsconcepten en ruimtelijk- en interieurdesign hun business innoveren, merkimago
versterken, prestaties verbeteren en groei versnellen. Hoe? Omdat wij ze helpen om bij mensen
gevoelens van gemak, plezier, welzijn en betekenis op te wekken. Gevoelens die zorgen dat
mensen een memorabele of betekenisvolle beleving hebben, een bijzonder verhaal kunnen
vertellen en hun denken en doen kunnen veranderen. Oftewel, we helpen onze klanten om door
middel van design de zaak in beweging zetten. Fast Forward zeg maar.
Spreekt jou dit aan en denk jij dat je ons hierbij kan helpen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat je als projectmanager bij ons doet:
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Het begeleiden en bewaken van de voortgang van projecten, processen, taken of activiteiten
van medewerkers en de eigen werkzaamheden en verantwoordelijkheden.
Het creëren en onderhouden van goede klantrelaties.
Verantwoordelijk voor het faciliteren van de creatieve processen.
Opstellen van brie ng voor de studio.
Het opstellen en bewaken van projectplanningen.
Nauw samenwerken met projectleiders, ontwerpers, leveranciers en klanten met betrekking
tot de uitvoering van een project.
Verantwoordelijk voor nanciële verwachtingen: Maken van o ertes en begrotingen,
budgetten voorbereiden en bewaken; nanciële planning, uitgaven inschatten; afwijkingen
analyseren; initiëren van corrigerende maatregelen.
Verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken en bijhouden van inkoop.
Geven van presentaties in samenwerking met creatief teamlid.
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Onze wens komt uit als je onderstaande ervaring hebt:
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5 - 10 jaar relevante ervaring bij een design bureau.
Ervaring en kennis van creatieve processen.
Ervaring in projectmanagement.
Ervaring met werken aan bureau zijde / studio ervaring.
Kan werken onder druk van deadlines.
Bent een kei in plannen en organiseren.
Zelfstandig, maar ook een teamplayer.
Je bent communicatief sterk, open, nieuwsgierig, energiek en doelgericht.
Vloeiend in Nederlands & Engels.
Je woont in Nederland, waardoor we je op ons gezellige kantoor in Amsterdam kunnen
verwelkomen.

Wat bieden we jou?
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Een ruim en licht kantoor in hartje Amsterdam.
Een sociale omgeving, waar je veel kunt leren.
Elke dag een gezonde lunch.
Niet één, maar twee ko ebars (best of the best).
Borrels en (af en toe) feestjes & diners met het team.
Een Mac computer om mee te werken.
Een divers team dat aanvoelt als een tweede familie.
En uiteraard, een marktconform salaris.

Word je enthousiast van bovenstaande omschrijving? Join the team!
Start:
Positie:

ASAP
32-40 uur per week

Stuur je CV en portfolio met een korte intro over jezelf t.a.v. Anniek Koelmans naar
info@day.nl of bel 020-7715077 voor meer informatie.
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We kijken ernaar uit om je te ontmoeten!

