VACATURE

PROJECTMANAGER
Ben jij de projectmanager die ervoor zorgt dat projecten gesmeerd lopen en de
verwachtingen van onze foodserviceklanten worden overtroffen? Dan zoeken wij jou!

© Rahi Rezvani

In deze functie
•	Coördineer je uiteenlopende creatieve en strategische
projecten voor (internationale) foodserviceklanten
•	Ben je (eind)verantwoordelijk voor het complete traject;
van offerte tot facturatie
•	Ben je dé contactpersoon van de klant en onderhoud je
op een natuurlijke manier klantrelaties
•	Heb je een hands-onmentaliteit en kunnen collega’s
veel van je leren
•	Zorg je intern voor een heldere doorvertaling van de
klantvraag
•	Maak, beheer en bewaak je projectbudgetten en
-planningen, kortom; jij zorgt voor een succesvol verloop
•	Adviseer je klanten proactief om bij te dragen aan de
realisatie van hun (marcom) ambities en doelstellingen
Jij
•	Hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in f oodservice (B2B)
•	Hebt een relevante hbo- of wo-opleiding afgerond
•	Hebt een goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal in woord en schrift
•	Houdt van de dynamiek van het samenwerken met
meerdere klanten en partijen; meerdere ballen tegelijk
in de lucht houden gaat jou goed af
•	Bent zorgvuldig en communicatief sterk
•	Kunt tegen een gezonde dosis stress en raakt niet in
paniek van een spoedje
•	Houdt het overzicht, luistert goed en denkt mee in
oplossingen
•	Wilt verwachtingen overtreffen en mooie dingen maken
•	Zit vol goede ideeën en toont initiatief
•	Bent een ster in bowlen maar gunt het je collega’s ook
om te winnen

What’s in it for you?
•	Een fulltime job met marktconform salaris en Macbook
•	We investeren in jouw talent met opleidingen en
cursussen
•	Een inspirerende en dynamische werkplek op 4 minuten
loopafstand van station Ede-Wageningen
•	Een jonge, platte organisatie met een no-nonsense
cultuur en korte communicatielijnen
•	Flexibele werktijden, mogelijkheid om te werken vanuit
huis en vrije werkplekkeuze
•	Nauw samenwerken met een team van 12 smaak
makende projectmanagers en designers
• Craft your own job: wij werken talent- en energie
gedreven
•	Een fit(ter) bestaan dankzij onze vitaliteitscoach en
de lekkerste en gezondste lunch ever
•	Werken voor én met de top van de foodservicebranche
Shoot my whut?
Shoot my food communication is een communicatie
bureau met de focus op én een groot hart voor de
foodservicebranche. Met onze frisse en integere blik
helpen wij onze klanten bij het herontdekken van
hun why. Wij reflecteren hun identiteit met prachtige
beeldtaal, prikkelende campagnes, scherpe teksten en
een gevoel van enthousiasme en verbinding tijdens liveevents. We voelen ons betrokken bij de organisaties
waarvoor we werken en we staan achter alles wat we
maken. ‘Serving brands with taste’ noemen wij dat.

Food Inspiration en Foodservice Network zijn onze
‘zusjes’; we werken day to day in eigen teams, maar zijn
operationeel één bedrijf en nauw verbonden met elkaars
werkzaamheden.

Zie je het wel zitten bij ons?
Overtuig dan Loes (loes@shootmyfood.com) vóór 19-05-19. Doe dat met een prachtige brief,
een verpletterend CV en een case, campagne of resultaat waar je apetrots op bent.

