Fixer m/v

projectcoördinator

Je bent van nature een planner en organisator. Je hebt
helicopter-view met oog voor detail. Je weet te overtuigen en
kunt structureel draagvlak creëren. Je schakelt snel en bent
stressbestendig tegelijkertijd. Je weet informatie op waarde te
beoordelen. Je bent een netwerker met een zesde zintuig voor
politieke verhoudingen. Je adviseert en communiceert. Je ontwikkelt
strategieën en ondersteunt waar nodig. Lange termijn plannen
hak jij in behapbare stappen. Als je oplossingen ziet, kies je de
praktische aanpak. Je stelt niet uit maar je doet. Je bent prag
matisch, creatief en realistisch. Je hebt overzichtskennis en scheidt
hoofd- en bijzaken probleemloos. Je hebt continue een frisse
blik en ziet haarscherp wat er verbeterd kan worden. Je weet te
overtuigen en geeft taken makkelijk uit handen. Je motiveert en
controleert. Ben jij de nieuwe projectcoördinator die wij zoeken?

Afstemmen: wat doe jij?
Onze klanten, voornamelijk verenigingen en branches, zitten
boordevol ambitie. De projecten die zij initiëren, hebben sturing
en begeleiding nodig. Dat is precies wat een projectcoördinator
doet. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van project
plannen. Projectfasering kent voor jou geen geheimen. Je bewaakt
het budget zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. Je bouwt
mee aan de inhoudelijke uitwerking van een project en schakelt
expertise in waar nodig. Rapporteren van de voortgang doe je
aan de verenigingsmanager. Je bent het vanzelfsprekende aan
spreekpunt voor jouw projecten.

Atriumgroep werkt voor
branches, verenigingen,
stichtingen, ondernemers
en bedrijven.
Ontzorgen, verbinden en inspi
reren. Dit is de kern van ons
werk voor onze klanten, maar
ook voor alle Atriummers. Wij
vinden het belangrijk dat de
juiste persoon op de juiste plek
zit. Dat jouw talenten tot recht
komen en er ruimte is om deze
te ontwikkelen. Want daar word
jij blij van. En als jij blij bent dan
zijn wij en onze klanten dat
meestal ook.
Projectcoördinator zijn bij de
Atriumgroep is heel veelzijdig.
Meestal werk je voor verschil
lende accounts, bent het aan
spreekpunt voor je collega’s
en je bent ambassadeur van
Atriumgroep. Bij Atriumgroep
zorgen we voor elkaar. Je kunt
rekenen op de expertise van
specialisten binnen de Atrium
groep.

Wat kun je van ons verwachten?
Werken voor Atriumgroep betekent dat je altijd onderdeel bent van
een team, waarin ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.
Samen zorgen we voor de best mogelijk dienstverlening. We bieden
naast een marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden,
een warme werksfeer met gezellige collega’s en uitstekende koffie.

Reageren?

Vraag het een collega

Als je denkt dat je bij deze functie past, laat
het ons weten. Vertel ons eerlijk over je werk
ervaring, je talenten en je ambities. Schrijf
ons, mail ons of laat ons op een andere
manier weten dat jij de geschikte kandidaat
bent voor deze uitdagende en veelzijdige
functie. Wij hebben er zin in. Jij ook?

Ben je nieuwsgierig geworden naar deze functie?
Wil je meer weten hoe het is om voor Atrium
groep te werken?
Check Atriumgroep.nl en lees verhalen van
Nienke de Haan en haar collega’s. Heb je vragen?
Bel 0183 - 620 249 en hoor uit de eerste hand hoe
zij projectmatig werken in partnerschap met
klanten ervaart. Heb je specifieke vragen over de
procedure of de arbeidsvoorwaarden? Neem
contact op met Aicha Chaaby op 0183 - 620 249 of
stuur een e-mail naar vacature@atriumgroep.nl .

