Schwung
sociaal merkbureau

Projectmanager Marketing / Strateeg

Sociaal merkbureau Schwung zoekt een Projectmanager
Marketing met strategisch inzicht (en humor).
Wil jij positieve impact, enthousiaste klanten en blije collega’s maken? Word je zo warm als
lava van het uitdenken en begeleiden van marketingcampagnes? Vind je projecten plannen
tof? Ga je dan ook nog lekker op gezamenlijke lunches, borrels en feestjes met collega’s?
Kom. Ons. Dan. Alsjeblieft. Helpen.

Functieomschrijving
Schwung zoekt een strategisch sterke projectmanager die weet hoe hij/zij moet samenwerken
met zowel de klant als met het eigen team van creatieven. Je hebt aanleg om het overzicht
te bewaren en je weet hoe prioriteit te geven aan het werk dat moet worden gedaan. Het
opzetten van planningen, bedenken van relevante werkzaamheden en monitoren van het
budget zijn allemaal onderdeel van jouw verantwoordelijkheden. De strakke deadlines voelen
voor jou als uitdaging en daarin motiveer je het team van creatieven die er aan werken. Jij bent
enthousiast en energiek, maar ook een baken van rust binnen het project. We zoeken in jou
iemand die kwaliteit nastreeft, kritisch kan zijn naar collega’s én de klant en met praktische
oplossingen komt voor problemen.

Je voert zelfstandig en in
teamverband inhoudelijke
gesprekken met onze
klanten en benut de kansen
om ons dienstenpakket te
koppelen aan de uitdagingen
van die klanten.

Als strategische
sparringpartner bouw je een
hechte klantrelatie op en
daarmee help je de ambities
van de klant te bereiken. Je
bezoekt onze klanten daarom
ook regelmatig!

Na het ontwikkelen van het
strategisch plan (alleen of in
teamverband) zorg je ervoor
dat de ambities van de klant
op een positieve en duidelijke
manier worden overgebracht
op je team. Je zorgt ervoor
dat collega’s weten wat er
van hun wordt verwacht
binnen het project.

Who the f*uck is Schwung?
Wij zijn een jong, creatief en ondernemend clubje. Gezellig bovendien! We houden ons lekker
bezig met marketing (online & offline), videoproducties, events, positieve impact en podcasts.
We gaan het ook weer niet mooier maken dan het is. Want eerlijk is eerlijk, omdat we jong en
creatief zijn gaat er op het gebied van planning, budgetering en communicatie nog weleens wat
mis. We zijn kritisch op onszelf, willen graag verbeteren en durven ambities te hebben. Daarom
hebben we jou nodig!

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•

Functie eisen

Mogelijkheid om je pensioen op te bouwen zoals jij
dat wilt via Bright Pensioen.
Mogelijkheid om elk kwartaal een gesprek met
onze huispsycholoog te hebben.
Elke laatste vrijdag van de maand zetten we ons
samen in voor een goed doel.
Regelmatig borrels en uitjes.
Salaris van €2.300 tot €2.900 afhankelijk van
je ervaring.
Laptop van de zaak.

•
•
•
•

Minimaal HBO werk/denkniveau
Minimaal 3 jaar werkervaring in
een soortgelijke rol
Strategisch, communicatief en
analytisch sterk
Je bent ondernemend,
enthousiast, een beetje
brutaal en hebt humor (want
lachen is gezond)

Klinkt deze baan je als muziek in de oren? Verras ons dan
met je meest creatieve sollicitatie ooit! Toon lef en laat ons
geen keuze. Wij moeten jou aannemen, toch? Show us.
Stuur je sollicitatie en motivatie naar:
bo@teamschwung.nl

of

michael@teamschwung.nl

