Unbranded is al 60 jaar actief als leverancier van televisiedecors, en verricht tevens inrichtingen in
de zakelijke en museale wereld met een thematiserend karakter. Dit reikt van interieur tot specials.
Hiervoor beschikken wij over de benodigde specialismen en een uitgebreide collectie rekwisieten.
Wij zijn een maatschappelijk bewuste organisatie en werken met veel creativiteit en passie. Er
werken in totaal circa 70 mensen.
Unbranded is op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste
Projectmanager (fulltime)
Standplaats Hilversum
Functieomschrijving
Als Projectmanager ben je verantwoordelijke voor de organisatie van onze projecten. Je bent de
schakel tussen de klant, accountmanager en het operationele team. In deze rol onderhoudt je
nauwe contacten met leveranciers en onderaannemers.
Wij zijn op zoek naar een Projectmanager die zijn productieteam kan motiveren en stimuleren om
samen mooie creatieve dingen te maken, binnen de gestelde grenzen van tijd, budget en kwaliteit.
Vanwege het 24-uurskarakter van de branche zullen flexibiliteit en stressbestendigheid goed
ontwikkeld moeten zijn. Je bent resultaatgericht en een geboren organisator met het vermogen snel
en adequaat problemen te signaleren en deze doeltreffend op te lossen, waarbij delegeren veelal
noodzakelijk is.
Verantwoordelijkheden
 Aansturen, begeleiden en opleveren van projecten
 Calculeren
 (technische) Constructies bedenken, (laten) berekenen en uitwerken
 Technisch tekenwerk pré
 Maken en bewaken van projectplanning
 Zorgdragen voor een up-to-date projectadministratie
 Toezien op het behalen van de gestelde kwaliteit en resultaatdoelstellingen
 Toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en
welzijn.
Functie-eisen
 HBO werk- en denkniveau in een technische, creatieve omgeving
 Relevante werkervaring als projectmanager in de decor-, tentoonstelling-, interieur- en/of
standbouw
 Affiniteit met interactieve technologie is een pré
 Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift
 Een goede beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal
 Een goede beheersing van de Duitse taal is een pré
 Kennis met het tekenprogramma AutoCad
 Kennis met Sketchup, Vectorworks en Illustrator is een pré




VCA certificaat is een pré
Rijbewijs B en in bezit van eigen auto

Unbranded biedt een prettige werksfeer en een marktconform salaris afhankelijk van kennis en
ervaring. Ben jij geïnteresseerd om ons team te komen versterken, stuur dan je CV en sollicitatiebrief
naar: jobs@unbrandedexperience.com.

