Als House of Graphimedia biedt Kampert-Nauta onderdak aan ruim 140 specialisten op het gebied van
Marketing ICT, Imaging, Studio, Prepress, Printing en Logistics. Dankzij de jarenlange ervaring, het gevoel
voor kwaliteit en een innovatief vermogen vormen wij een hoogwaardige partner voor opdrachtgevers die
het maximale uit hun communicatie willen halen.

Projectmanager (Full time) (M/V)
Als projectmanager op de Studio, ben je een spin in het web en werk je nauw samen met de overige project
managers, vormgevers, (technisch) dtp’ers en de ICT afdeling. Daarnaast werk je samen met onze sales en
accountmanagers. We werken voor diverse soorten klanten, maar zijn vooral sterk in het maken van complete
producties voor landelijke retailers. Dit betreft zeer uiteenlopende communicatietrajecten zoals productintroducties,
huis-aan-huis folders en POS materialen t.b.v. winkels.
Wat zijn jouw werkzaamheden?
∙∙ Je zorgt ervoor dat projecten op een goede manier door de studio worden begeleid.
∙∙ Je maakt een planning voor nieuwe campagnes, waarbij snel schakelen en vooruitdenken
belangrijke kenmerken zijn.
∙∙ Jij communiceert direct met de klant over de lopende projecten en zorgt voor de juiste opvolging.
Wat is jouw profiel?
∙∙ Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
∙∙ Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen en bent klantgericht
∙∙ Je deinst niet terug voor hectiek en de drukte van de dag
∙∙ Je bent accuraat en hebt oog voor detail
∙∙ Je bent flexibel, stressbestendig en inventief
∙∙ Je hebt een communicatie opleiding op HBO niveau
∙∙ Je kennis van de Nederlandse taal is uitstekend
∙∙ Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
Wie worden jouw collega’s?
In de studio zijn ongeveer 35 enthousiaste mensen werkzaam in diverse functies;
projectmanagers, dtp’ers en vormgevers.
Wat bieden wij?
∙∙ Uitdagende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng
∙∙ Prettige werksfeer in een informele organisatie
∙∙ Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Interesse?
Stuur jouw schriftelijke sollicitatie met C.V. binnen twee weken naar: Kampert-Nauta,
Postbus 140 5340 AC Oss, t.a.v. Mariëlla van Tol of vacature@kampertnauta.nl.
Voor meer informatie over ons bedrijf, kun je kijken op de website www.kampertnauta.nl

kampertnauta.nl

