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project manager
DATUM

14 februari 2017

THE GARDENERS GROEIT! EN DUS ZIJN WE OP ZOEK NAAR EEN:
Producer/Project Manager
Acht jaar geleden zijn we begonnen als online pr- en social bureau en inmiddels doorgegroeid naar een
allround creatief bureau. Wél nog steeds met een sterke voorliefde voor pr en social media; daar liggen onze
wortels en dus onze kracht.
Vanuit de prachtige Vondelkerk ontwikkelen we campagnes die doorverteld worden. We bedenken en
produceren sympathieke activaties, social media campagnes, pr-stunts en merkcampagnes waar mensen een
glimlach van op hun gezicht krijgen en de moeite waard vinden om door te vertellen.
En we doen dat voor mooie merken als Bloemenbureau Holland, Under Armour, Rabobank, Naturalis,
Marktplaats, Demak’Up, 24 Kitchen en Stichting het Vergeten Kind.
Wat wordt jouw rol daarin?
Als Project Manager produceer je diverse type campagnes van conceptontwikkeling tot aan het evaluatie
traject. Daarnaast onderhoud je het dagelijks contact met de klant, ben je verantwoordelijk voor het strak
begeleiden van meerdere (digitale) projecten tegelijkertijd, van briefing tot levering. Ook houd je de klant en
andere betrokken partijen op de hoogte van de status, bepaal je mede de projectaanpak en ben je
verantwoordelijk voor de projectbudgetten en kosten.
Je werkt hierbij nauw samen met de AD, creatie, strategie en pr. Je bent verantwoordelijk voor de stipte
nakoming van de gemaakte afspraken en legt deze vast in gespreksrapporten. En dat allemaal met veel
enthousiasme en toewijding. We zijn op zoek naar een positief, no-nonsense type die van aanpakken weet en
ondersteuning wil bieden aan de AD. Het liefst heb je een enorme affiniteit met online projecten.

Taken en verantwoordelijkheden
• Eerste aanspreekpunt voor het account, zowel voor klant als intern
• Productie van grote en kleine campagnes, online & offline
• Het organiseren van een event tot aan de ontwikkeling van een app
• Onderhouden van dagelijks contact met de klant op operationeel niveau
• Bewaken van de uitvoer en voortgang van projecten
• Ondersteunen van de AD

Ben jij iemand met...
• HBO of WO denkniveau
• Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Producer/Project Manager aan bureauzijde
• Overtuigingskracht en initiatiefrijk
• Goede kennis van online activaties en technische toepassingen
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Kortom, een Producer/Project Manager in hart en nieren die...
• Als een duizendpoot zelfstandig projecten managed
• Oplossingsgericht, stressbestendig en proactief is
• Hard werkt maar ook weet hoe je lol moet maken

En heb je wel oren naar...
• Een uitdagende plek binnen ons ambitieuze team
• Veel ruimte voor zelfontplooiing en eigen initiatief
• Een informele en ontspannen sfeer
• Een super toffe baan voor 32 of 40 uur
• Een werkplek op een van de mooiste plekjes van de stad: de Vondelkerk
• Een marktconform salaris, afhankelijk van ervaring en bewezen successen
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Stuur dan een mail met je motivatie en je CV naar Maira Evers (MD) maira@thegardeners.nl
@thegardeners
www.thegardeners.nl
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