Creatief projectmanager (medior)
Vacature Public Cinema
We zoeken een nieuwsgierige medior projectmanager die van uitdagingen houdt. Je komt te werken binnen
het team Animatie, dat verantwoordelijk is voor verschillende animatie opdrachten en/of multidisciplinaire
projecten en het bedienen van een flink aantal van onze vaste klanten.
Wie zoeken we?
· Je bent HBO/WO opgeleid en je hebt minimaal 3 jaar werkervaring, bij voorkeur (ook) in
projectmanagement.
· Je vindt contact onderhouden met klanten leuk en uitdagend.
· Je staat stevig in je schoenen, schept duidelijke verwachtingen en maakt duidelijke afspraken.
· Je hart gaat sneller kloppen van visuele communicatie, en je vindt het leuk je te verdiepen in de
productie van verschillende creatieve disciplines.
· Je bent communicatief vaardig in alle opzichten.
· Je bent servicegericht, punctueel, flexibel en probleemoplossend.
· Je bent in staat om rust te bewaren onder druk.
· Je herkent je in onze kernwaarden.
· Het is een pré als je ervaring hebt bij een creatief / animatie bureau.
· Het is een pré als je ervaring hebt met animatieprojecten.
Wat zijn je werkzaamheden?
· Je maakt schriftelijke debriefings voor opdrachtgevers en briefings voor collega’s.
· Je bent het aanspreekpunt voor opdrachtgevers gedurende projecten, van de kick-off/intake tot
en met de afronding en evaluatie van projecten.
· Je maakt een realistische planning en plant activiteiten goed in, rekening houdend met
afstemmingsmomenten, correctierondes en redactieslagen.
· Je signaleert en overlegt proactief wanneer er wijzigingen, onduidelijkheden of problemen zijn en
komt met oplossingen.
· Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projecten en de budgetbewaking, en
communiceert eventuele knelpunten in het budget tijdig en juist.
· Je werkt offertes uit samen met collega’s. En denkt en werkt waar nodig mee aan pitches.
Wat bieden we?
- Een leuk en informeel team bij een bedrijf met 35 mensen en een goede sfeer.
- Afwisselende projecten, veel verantwoordelijkheid en mogelijkheden om te groeien.
- Een rol in de verdere ontwikkeling van een bedrijf waarin je het verschil kunt maken.
- Een fijne werkruimte in een creatief en inspirerend pand in Amsterdam-West (gedeeltelijk
thuiswerken is mogelijk en ondersteunen we).
- Een marktconform salaris en goede secundaire goede arbeidsvoorwaarden zoals
pensioenvoorziening, opleidingsbudget en een Interne Academy.
Solliciteren
Het gaat om een functie voor minimaal 32 uur per week. We bieden een contract voor 7 maanden aan, met de
intentie om daar na afloop een vast dienstverband van te maken.

Heb je interesse? Stuur dan uiterlijk 30 juni een e-mail met je cv en motivatie naar Daphne Koekkoek via
daphne@public-cinema.com o.v.v. ‘Creatief projectmanager’.
Heb je vragen? Neem dan contact op met Thijs Kasbergen via 06-26610199 of thijs@public-cinema.com.
Eenieder die zich in het profiel herkent, nodigen we van harte uit om te solliciteren. Bij Public Cinema koesteren
we onze open organisatiecultuur, en streven we naar zoveel mogelijk diversiteit en inclusiviteit. Om dit te
bevorderen anonimiseren we de sollicitaties die op deze vacature binnenkomen.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

