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Projectcoördinator
Plaats / Provincie: Lelystad / Flevoland
Branche / Niveau: Advies/Consultancy / HBO
Aantal uren / Dienstverband: 40 uur / Fulltime
Vacature referentie: 105896

Bedrijfsomschrijving
Binnen dit mooie bedrijf in Lelystad werken op dit moment 40 mensen intern die met veel plezier werken aan het
vergroten van het marktpotentieel. Het betreft een bedrijf waar veel projecten van A tot Z geregeld moeten worden.

Functieomschrijving
Als projectcoördinator sta jij stevig in je schoenen en vind je het een geweldige uitdaging om veel zaken tot in de
puntjes te regelen en te organiseren. Binnen deze mooie organisatie liggen veel kansen om door te groeien door
jezelf te blijven uitdagen en te laten zien!
In deze uitdagende functie van projectcoördinator ben jij onder andere verantwoordelijk voor:
Alle communicatie, zowel intern als extern, om problemen voor te zijn, op te lossen en te zorgen dat deze
niet meer ontstaan;
Het intern bewaken van de klachten en deze intern doorspelen en voorzien van bijbehorende
terugkoppelingen naar diverse partijen;
Alle projecten van A tot Z in goede banen leiden, in combinatie met je collega’s en veranderen in
planningen ook goed in en extern communiceren;
Borgen van alle informatie die je hoort en ziet;
Inventariseren van benodigde elementen die nodig zijn voor je collega’s om hun werk goed uit te kunnen
voeren;

Een NEN gecertificeerd uitzendbureau
FDU BV hanteert de Algemene Voorwaarden van de NBBU, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nr. DS 40538398.
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Functie-eisen
Om voor deze mooie functie in aanmerking te komen zijn een aantal zaken belangrijk:
Uiteraard ben je nauwkeurig en sta je sterk (communicatief) in je schoenen
Je vindt het een uitdaging om te werken aan een goede samenwerking met alle partijen en service en
oplossingsgericht werken zit in je bloed
Een HBO werk en denkniveau door een HBO opleiding te hebben gevolgd/ afgerond op het gebied van
techniek of bedrijfs of bestuurskunde of richting communicatie

Arbeidsvoorwaarden
Naast dat je de werkzaamheden bij dit bedrijf in Lelystad graag uitvoert bieden wij je ook goede
arbeidsvoorwaarden aan:
Een startsalaris tussen de € 2200,- en €2400,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week al naar gelang
kennis en kunde;
Reiskostenvergoeding als je buiten Lelystad woont;
En nog meer uitstekende arbeidsvoorwaarden waar wij je in een persoonlijk gesprek graag meer over
vertellen;
Deelname aan onze FlevoDirect Academy, waarbij je de keuze hebt uit onze 400 opleidingen

Sollicitatieprocedure
Heb je de nodige kennis in huis en ben je geïnteresseerd in deze baan? Wacht dan niet langer en solliciteer direct!
Omdat wij graag ook van anderen horen hoe goed je bent in je werk, is het een onderdeel van onze procedure om
referenties in te winnen en/ of getuigschriften in te zien.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen via 0320-74 88 00 of WhatsApp naar 06-3918
4707 met Corry Opgelder of Jack Denkers of druk meteen op de onderstaande button “ik wil deze baan”. Vergeet
niet een motivatie mee te sturen.
Vacature referentienummer 105896

Een NEN gecertificeerd uitzendbureau
FDU BV hanteert de Algemene Voorwaarden van de NBBU, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nr. DS 40538398.
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