
 

28-01-2021 

Ben jij goed georganiseerd, van nature nieuwsgierig, sterk in het plannen, coördineren en bewaken van 
projecten? En ben je ook nog eens commercieel gedreven, overtuigend in je advies, denk je in kansen en kun 
je als geen ander relaties versterken? Als jij deze praktisch ingestelde, resultaatgerichte teamspeler met een 
stevige persoonlijkheid bent reageer dan op onze vacature voor  
 

Project management ondersteuner / commercieel medewerker binnendienst 

Locatie Nijmegen, 20 - 32 uren per week (uren in overleg) 

 
Samen met onze adviseurs ben je in de rol van project management ondersteuner / commercieel medewerker 
binnendienst (PMO), verantwoordelijk voor het onderhouden, uitbouwen en vastleggen van de contacten met 
onze opdrachtgevers. Jij bent de spin in het web in de relatie tussen opdrachtgevers, je collega-adviseurs, 
designers, contentspecialisten en leveranciers. Je bent hun enthousiaste sparringpartner met kennis van zaken.  
 
Voor onze opdrachtgevers ben je een eerste aanspreekpunt. Vaak werk je samen met collega’s aan offertes, 
maar ook zelfstandig weet jij de wensen van de opdrachtgever zo goed mogelijk in kaart te brengen. Je zet 
klantvragen om naar een creatief aanbod waarbij je met regelmaat de opdrachtgever weet te verrassen. 
Samen met de project- en accountmanagers, begeleid je nieuwe opdrachten en projecten van A tot Z. Jij zit aan 
de knoppen en bent (mede)verantwoordelijk voor de realisatie. Je stuurt, regelt de juiste expertises en inkoop, 
onderhoudt het contact, organiseert de planning en benodigde acties, bewaakt de voortgang van de projecten 
en ondersteunt de adviseurs. Vanzelfsprekend zorg je voor een juiste administratieve afhandeling en 
vastlegging. 
 

Jouw ideale profiel 

− De spin in het web met overzicht. Dit betekent dat je met veel dingen tegelijk bezig kunt zijn en toch het 
overzicht bewaakt en de rust behoudt. 

− Daarnaast heb je een neus voor kansen: hoe zorg je voor tevreden opdrachtgevers? Daarvoor wissel je 
creativiteit af met zorgvuldigheid en een gedegen aanpak. 

− Je denkt in oplossingen en bent slagvaardig. 

− Hoewel je zelfstandig werkt, maak je ook graag deel uit van een team. 

− Je kunt goed organiseren, bent voortvarend en gestructureerd in je aanpak. 

− Je hebt aantoonbare ervaring in account- en projectmanagement, in een vergelijkbare creatieve of 
commerciële werkomgeving. Op de hoogte van de nieuwste projectaanpakken. 

− Je bent enthousiast en open in je communicatie. Daarmee krijg je mensen gemakkelijk mee, ook als het 
even tegenzit. Sociaalvaardig met een goed gevoel voor verhoudingen. 

− Minimaal hbo werk- en denkniveau, rond 3 - 5 jaar ervaring. 

− Je bent goed met taal en woorden: van een enthousiast gesprek tot een foutloze mail. 

− Je bent bekend en handig met CRM / projectmanagementsystemen, het Microsoft office pakket en gebruikt 
met gemak de nieuwste online communicatietools. 

 

Competenties 

teamplayer | resultaatgericht | helicopterview | commercieel | analytisch | nauwkeurig |  
communicatief vaardig | gestructureerd | stressbestendig 
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Wat bieden wij jou? 

− Een centrale functie in een vooruitstrevend bedrijf. Bij ons is volop ruimte voor variatie in het werk.  

− Samen maatschappelijk impact maken voor onze maatschappelijk betrokken opdrachtgevers.  

− Een marktconform salaris dat past bij jouw kennis en ervaring.  

− Toekomstperspectief in een groeiende organisatie met op termijn een vast contract.  

− Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Denk aan een thuiswerkvergoeding, pensioenregeling, winstuitkering, 
reiskostenvergoeding en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding. 

− 27 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband. 

− Je wordt onderdeel van een zelfstandig, slim en betrokken team. Gedreven professionals en creatieve 
mensen in het vak van communicatie, online marketing, strategie, business development en development.  

− Onbeperkt sporten in ons karakteristieke oude pand. Trap op, trap af… 

− Een goede combinatie tussen thuiswerken en een fijne werkplek in Nijmegen met gezellige collega’s.  
En ga een keer mee escapen, paintballen of hardlopen! 

 

Wie zijn wij? 

Gloedcommunicatie is een veelzijdig, creatief en full-service marketing-communicatiebureau met meer dan  
35 betrokken medewerkers. Veel verschillende organisaties weten ons te vinden voor heel divers werk.  
Van idee, marketing-communicatiestrategie tot en met executie, monitoring, webapplicaties en optimalisatie. 
Dit doen wij elke dag vanuit onze kernwaarden: vuur, verbinding en beweging. Ook kennen wij ons eigen  
MVO-beleid en maken bijvoorbeeld gratis het online jaarverslag voor Warchild.  
 
Ben jij dit en is dit jouw baan? Dan maken we graag kennis met je. We zien je sollicitatie graag voor 15 februari 
2021 tegemoet op hr@gloedcommunicatie.nl. Wil je meer van ons weten, check www.gloedcommunicatie.nl 
of neem voor vragen contact op met Oscar Roelofs of Monique Coffeng op 024 – 323 91 10. 
 
 
 
 
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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