
Project 
Manager
[ M/V | (full time) ]

Sta jij met beide benen in 2022? Trekt een dynamische 
werkomgeving, waar met veel enthousiasme aan (creatieve) B2B en 
B2C content wordt gewerkt, jou aan? Ben je organisatorisch sterk, 
sociaalvaardig, leer je snel en heb je een gezonde commerciële drive? 
Dan word jij misschien wel onze nieuwe project manager!

De functie

Je managet projecten van A tot Z als spin-in-het-web  
(briefing, debriefing, budgetten, planning, team coördinatie, 
feedback, enz).

Je bent het aanspreekpunt voor onze klant bij (digitale) 
projecten.

Je adviseert en overtuigt onze klanten (user experience, 
technisch, tijdsgerelateerd).

Ook ‘geïntegreerde projecten’ (zoals campagnes)  met 
meerdere deliverables behoren tot de scope.

Je werkt samen met een senior project- en account manager, 
maar ook met film en foto producers/ makers, animatoren, 
grafisch designers, web developers, DTP’ers, enz.

Je helpt mee de kwaliteit van onze content en projecten 
te waarborgen; met eigen oog en inzicht, samen met ons 
creatieve team.

Je staat in voor de tijdige oplevering van projecten binnen 
het vastgestelde budget.

Je verzorgt de projectadministratie.

Wie zoeken wij

Je hebt 5 à 6 jaar ervaring als projectmanager bij een 
digitaal / creatief bureau.

Je hebt een HBO / WO denk- en werkniveau.  

Je bent resultaatgericht.  

Je kan goed multi-tasken.  

Je bent stressbestendig.

Je hebt een hands-on mentaliteit en kan goed omgaan 
met hectiek.  

Je beschikt over uitstekende communicatieve 
vaardigheden.  

Je bent zowel een teamspeler als autonome werker.  

Je bent goed in omgang met klanten, communiceert 
helder en zorgt voor een goed gevoel in het project.

Je hebt een passie voor content, nieuwe media en 
innovatie.  

Je denkt inhoudelijk mee en deinst niet terug voor 
‘ingewikkeld’.

GEZOCHT!

Over 
Norvell Jefferson

Imagination around your needs! Dat is één van onze kernwaarden 

als ‘Creative Agency’. Wij dragen zorg voor zowel concept en 

strategie, als voor productie en activatie. We zijn een internationaal 

georiënteerd bureau en gehuisvest op een inspirerende innovatieve 

plek in Amsterdam. We hebben een open organisatiestructuur en 

collega’s bij wie je je vast meteen thuis voelt. De werksfeer is informeel 

en er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling on the job. 

Projecten variëren van film, fotografie, animatie, digitale producties 

(sites, e-brochures, apps, VR, sales presentaties) en grafische uitingen 

(zoals infographics en print collateral) tot geïntegreerde campagnes, 

event invullingen en (re)branding projecten.

Wat 
bieden wij

Veel ruimte voor zelfontwikkeling, een marktconform salaris, MacBook 

en een thuiswerkdag. Dit alles in een zeer prettige omgeving met 

leuke collega’s, waarbij je gebruik kunt maken van bijvoorbeeld 

sportfaciliteiten en je je kunt laten inspireren door de vele events. 

We work smart, we play hard. Not convinced?

CHECK ONZE INSTAGRAM!

Interesse?
Stuur je CV en motivatie (dat mag ook in video) naar 

Martijn Veldhuijzen van Zanten: m.vvz@norvelljefferson.com

Mocht je eerst vragen hebben over de rol, stel die dan gerust.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

AMSTERDAM
info-nl@norvelljefferson.com

+31 20 209 33 52

https://www.linkedin.com/company/norvell-jefferson_2
https://www.facebook.com/follow.norvelljefferson/
https://www.youtube.com/channel/UC3bjhzxymyV6s15ybGYTXzw
https://www.instagram.com/norvelljefferson/
https://twitter.com/follownorvell
https://www.instagram.com/norvelljefferson/

