Kernwaarden

Projectmanager (36-40 uur)

• Plezier
• Gedreven
• Verrassend
• Onvervalst
• Persoonlijke aandacht

Staat ‘geordend’ bovenaan jouw kwaliteiten?
Dan ben jij misschien de projectmanager die wij zoeken!
Bij elk project dat succesvol is, zie je de betrokkenheid
van een pro-actieve projectmanager. Ons team werkt
aan diverse projecten en met verschillende sporters.
Als projectmanager weet jij wat er gaande is, zet jij
nieuwe projecten uit en kan jij goed anticiperen
en bijsturen waar nodig is.

Hobbies
• Tafeltennis
• Tafelvoetbal
• Vrijdagmiddag borrel

Socials
comebacksport
mediatribe_nl
Comeback sports
MediaTribe
www.comebacksports.nl
www.mediatribe.nl

Contact

Over ons
Comeback sports is gericht op
sportmErketing; wij maken merken van sporters
en MediaTribe richt zich op het positioneren en
vermarkten van bedrijven in de zakelijke
dienstverlening. De twee labels vallen onder het
overkoepelende bedrijf Comeback Enterprise.
Wij hechten veel waarde aan verdieping en aandacht
voor de sporter en klant. Wij zijn een bedrijf waar
persoonlijke aandacht en plezier een belangrijk
kernwaarden zijn, omdat niemand gelukkig wordt van
alleen maar knoerthard werken. Work hard, play hard,
is dan ook onze werkcultuur!

info@comebacksports.nl
info@mediatribe.nl

Jouw project

+31 (0) 229 70 60 50

Als projectmanager weet jij van de hoed en de rand,
alles tot in detail. Door jouw anticiperend vermogen,
kan jij inspelen op de situatie en bijsturen waar nodig is.
Je bent zeer betrokken bij het team en weet exact wat
de kwaliteiten zijn van iedereen. Daardoor heb jij altijd
de juiste teams op de projecten staan.
Verbinding en communicatie zijn bij jouw twee
kwaliteiten die voor jou vanzelfsprekend zijn en voor
ons van toegevoegde waarde!

Nieuwe Steen 25
1625 HV Hoorn

Wat verwachten wij?
Jij hebt HBO werk- en denkniveau met minimaal 2 jaar
ervaring in een soortgelijke functie.
Als projectmanager beschik jij over uitstekende
commerciële en communicatieve vaardigheden.
Je werkt pro-actief en geordend staat in hoofdletters in
jouw woordenboek.Daarnaast ben je uitstekend in
Nederlands en Engels, zowel in woord als geschrift,
overige talen zijn een pré. Orde in de chaos creëren,
is wat jou drijft.

Ben jij de projectmanager die wij zoeken?
Stuur dan jouw CV en motivatie naar
info@comebacksports.nl

