WE’RE HIRING
HEAD OF DIGITAL
PROJECTMANAGER

HEAD OF DIGITAL
Over jou

Nog wat extra’s

Wij zijn op zoek naar een aanvoerder die ons digitale team op sleeptouw
durft te nemen. Je kent de digitale wereld als geen ander en tilt met die
kennis NOSUCH naar een hoger niveau. Zie jij jezelf hierin? Mooi. Misschien
zijn we dan naar jou op zoek en kan je binnenkort die aanvoerdersband om
je bovenarm doen!

●
●
●
●
●
●

Waarom wij jouw ideale kandidaat zijn
●
●
●
●
●

We werken voor uiteenlopende klanten
Onze interne opleidingen zorgen ervoor dat jouw
persoonlijke ontwikkeling geen moment stilstaat
Je mag onze kantoorhond Moos aaien
We houden van hard werken en van humor
Je krijgt de mogelijkheid om sturing te geven aan een
team dat het maximale in elkaar naar boven haalt

Waarom jij onze ideale kandidaat bent
Je bent een digitale creatieveling. Iemand die conceptueel strategische
skills combineert met een commerciële mindset. Jouw wereld bestaat uit
motion, web en social. Jij bent het complete pakketje en gaat onze visie
omtrent digitale communicatie-oplossingen formuleren. En de strategie
natuurlijk. Jij bent een probleemoplosser en teamplayer in hart en nieren.
Daarnaast beschik je over een sterk ontwikkeld analytisch vermogen.

Jouw ervaring spreekt boekdelen
Je bent nieuwsgierig en weet anderen daarmee aan te steken
Je bent fulltime beschikbaar
Woonachtig in de omgeving van Rotterdam
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal
Als visionair gaat jouw hart sneller kloppen van identiteiten en kan je
concepten en denkwijzen uit verschillende disciplines verbinden

Over ons
Als resultaatgericht creatief bureau voor de zakelijke markt verbindt
NOSUCH mensen en merken. En jou met ons. We geloven in menselijke
relaties en de relaties die mensen met merken hebben. Verbinden doen we
met gevoel, altijd vanuit het hart van het merk. Met elkaar ontwikkelen we
baanbrekende strategieën en concepten, creëren we de juiste creatieve
content en voeren we resultaatgericht campagnemanagement. Waarbij we
één doel nooit uit het oog verliezen: het gewenste resultaat overtreffen.

Dus laten we samen toffe dingen maken!
Zie jij in deze functie een weerspiegeling van jezelf? Ben jij onze
toekomstige Head of Digital? Stuur dan je C.V. en motivatie naar
vacature@nosuch.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen
met team HR via 010-2441044. Wie weet kunnen we elkaar dan snel beter
leren kennen onder het genot van een kop koffie!

Neem voor meer informatie contact op met NOSUCH HR via 010-244 10 44
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

PROJECTMANAGER
Over jou

Over ons

We zijn op zoek naar een nieuwe projectmanager! Iemand die er energie
van krijgt om uiteenlopende projecten in perfecte banen te leiden. De focus
daarbij ligt op planning en budget maar bovenal op kwaliteit. Door jouw
ruime werkervaring als projectmanager ben je in staat klanten te adviseren
en te binden. Je bent gewend aan de hectiek van een bureau-omgeving.
Met jouw ‘go do’ instelling haal jij bovendien het maximale uit projecten.

Als resultaatgericht creatief bureau voor de zakelijke markt verbindt
NOSUCH mensen en merken. En jou met ons. We geloven in menselijke
relaties en de relaties die mensen met merken hebben. Verbinden doen we
met gevoel, altijd vanuit het hart van het merk. Met elkaar ontwikkelen we
baanbrekende strategieën en concepten, creëren we de juiste creatieve
content en voeren we resultaatgericht campagnemanagement. Waarbij we
één doel nooit uit het oog verliezen: het gewenste resultaat overtreffen.

Waarom wij jouw ideale kandidaat zijn
●
●
●
●
●

Onze interne opleidingen zorgen ervoor dat jouw persoonlijke
ontwikkeling geen moment stilstaat
Je gaat onderdeel uitmaken van een dynamisch team dat het maximale
in elkaar naar boven haalt
Gezellige en informele sfeer
We houden van hard werken en van humor
We werken voor uiteenlopende klanten

Tot snel?
Zie jij in deze functie een weerspiegeling van jezelf? Ben jij onze
nieuwe projectmanager? Stuur dan je C.V. en motivatie en naar
vacature@nosuch.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen
met team HR via 010-2441044. Wie weet kunnen we elkaar dan snel
beter leren kennen onder het genot van een kop koffie!

Wat zijn je verantwoordelijkheden?
Als projectmanager ben je onderdeel van ons creatieve team en
verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten. Ook bouw je mee
aan de professionalisering van onze organisatie. Jouw taken en
verantwoordelijkheden bestaan onder andere uit het ophalen van briefings,
het opstellen van debriefings en begrotingen, om deze vervolgens te
vertalen in een planning. Jij weet het perfecte team samen te stellen
voor elk project en zorgt ervoor dat alles volgens planning verloopt.
Van printcampagnes tot videoproducties en diverse opdrachten op het
gebied van animatie en fotografie, jij weet van elk project een succes te
maken.

Waarom jij onze ideale kandidaat bent
●
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Minimaal 3 jaar relevante werkervaring als projectmanager
Een afgeronde en relevante opleiding op minimaal HBO niveau
Bureau ervaring en kennis van Scrum is een pré
Klantgerichtheid en goed kunnen schakelen
Meerdere projecten tegelijk kunnen managen
Vertalen van doelstelling in concrete acties, planningen en projecten
Ervaring in het bewaken van planning, budget en kwaliteit
Een stapje verder denken om een constructieve bijdrage te leveren aan
een project
Sterke communicatieve vaardigheden, direct en niet conflict-vermijdend
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
in woord en geschrift
Woonachtig in de buurt van Rotterdam

Neem voor meer informatie contact op met NOSUCH HR via 010-244 10 44
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

