WE ARE HIRING
Onze binnensteden, dorpskernen, winkelcentra hebben je nodig!
Ben jij de projectcoördinator bij wie het hart sneller gaat kloppen van projecten in deze
gebieden? Wil jij met ons samen werken om de Retail sterker en toekomst bestendig
te maken. Kun jij je als projectcoördinator inleven in ondernemers, vastgoed en
gemeenten? Dan zoeken wij jou!

WIE ZIJN WIJ?

WIE BEN JIJ?

Wij zijn een bureau die geen genoegen neemt met
“nee, dat kan niet”. Wij staan voor pionieren, samen,
vindingrijk, en resultaat. Dat is meer dan alleen
ergens over praten, wij denken mee, nemen regie en
gaan het doen!
Onze projecten hebben altijd te maken met het
verbinden, versterken en toekomstbestendig maken
van winkelgebieden. We zorgen dat onze opdrachtgevers het verschil merken. Van hoog strategisch
niveau tot handen uit de mouwen met ondernemers
naar resultaat. Onze missie; partijen activeren om
samen te werken en te professionaliseren. Dus geen
stapels papier, maar zorgen dat het gebeurt.

Je bent ondernemend, iemand die het
verschil maakt, die het leuk vindt om te
helpen bij veranderingen en iemand die
graag winkelgebieden een stap verder wil
brengen.
Heb jij het Ik Onderneem! DNA in je? Ben
je klant- en resultaatgericht, hart voor
samenwerking en vindingrijk. Heb je een
HBO werk- en denkniveau, ervaring/affiniteit met de retailbranche (pre) en bereidheid om ook in de avond te werken?

WAT GA JE DOEN?
Ieder project is bij jou in goede handen: van het
eerste contact met de klant tot de budget- en
deadline bewaking en het eindresultaat. Het doel
is altijd om de gemaakte afspraken betreffende
kwaliteit, koers en resultaat nauwlettend in de
gaten te houden en bij te sturen wanneer nodig.
Je creëert draagvlak, motiveert de betrokkenen,
beheerst de risico’s en managet de verwachtingen
bij opdrachtgever.
Mail je cv en een korte motivatie
naar s.unk@ik-onderneem.nl. Je hoort snel of
je wordt uitgenodigd on jezelf te pitchen.
Heb je nog vragen?
Neem contact op met Sonja Unk op 06 – 24 23 11 94

Als jij graag vrij en creatief denkt en
je kennis deelt, dan vind je bij
Ik Onderneem! jouw nieuwe baan.

WAT BIEDEN WIJ?
Ik Onderneem! is gericht op elkaar
ontmoeten op kantoor, in plaats van
zoom-contact of vanuit huis werken.
‘Weer terug naar huis’ is een uitspraak
die wij per ongeluk zeggen als we van
een klant terug naar kantoor rijden. Met
andere woorden; menselijke maat,
samen lunchen, korte lijnen, sparren en
samen sta je sterker.
32 tot 40 uur
Informele werksfeer
een marktconform salaris
gebaseerd op ervaring

