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Senior Projectmanager
Standplaats Hilversum

Functie omschrijving:
De Project Manager is verantwoordelijk voor de planning, coördinatie en financieel management van een project en heeft zowel in
de voorbereidingsfase als in de uitvoeringsfase een belangrijke rol. De Project Manager werkt hierbij nauw samen met de Account
Manager en Productie Manager. Account, Project en Productie vormen samen het projectteam.
De Project Manager heeft bij voorkeur ervaring met interieur- en decorbouw en daarmee dus ervaring in de branche. Verder is het
gewenst dat de Project Manager met Autocad overweg kan.
Taken | Verantwoordelijkheden
- Ondersteunen en adviseren van de klant met betrekking tot de mogelijkheden, scope of work en de planning van projecten
- Ontwikkelen van een strategie voor projecten, zowel op korte als lange termijn
- Maken van een projectplanning
- Maken van een projectbegroting
- Het bepalen van prioriteiten binnen een project
- Het organiseren van project meetings met het projectteam
- Overleg voeren met andere disciplines binnen het bedrijf die bij het project betrokken zijn
- Het afstemmen van de benodigde capaciteit voor een project in samenspraak met de Productie Manager
- Verantwoordelijk voor goede samenwerking en overdracht met de Productie Manager
- Het optimaliseren van werk methodieken binnen de projectorganisatie
- Oplossen van eventuele organisatorische problemen
- Het bewaken van het project budget en bijsturen waar nodig
- Het bewaken van de project milestones en deadlines
- Monitoren van eventuele risico’s
- Actief rapporteren van de projectvoortgang aan het projectteam, Head of Projects en eventueel de opdrachtgever
- Het onderhouden van project inhoudelijk contact met de opdrachtgever
- Het opleveren van een project in samenspraak met de Productie Manager
- Actieve deelname aan algemeen project team overleg
- Actieve houding in persoonlijke ontwikkeling op gebied van inhoudelijke kennis
Competenties
- Leidinggeven
- Plannen en organiseren
- Resultaatgerichtheid
- Samenwerken
- Stressbestendigheid
- Kwaliteitsbewustzijn
- Besluitvaardigheid

Wil je onderdeel uitmaken van ons team? Stuur dan je CV en motivatie naar: jobs@unbrandedexperience.com.

