
 

Technisch projectcoördinator en verantwoordelijke 
Fulltime · Senior medewerker 

Functieomschrijving & verantwoordelijkheden 
Als technisch projectcoördinator en verantwoordelijke sta je in voor de sturing van het technisch team en zorg 
je er mee voor dat projecten gerealiseerd worden op een efficiënt en kwalitatieve manier. Je werkt nauw 
samen met onze projectverantwoordelijken en het sales team en bekijkt steeds het groter geheel – je hebt een 
helikopter view.  Je bent het aanspreekpunt aangaande technische beslissingen en biedt de nodige 
ondersteuning aan de projectverantwoordelijken. Je bent steeds op de hoogte van alle lopende projecten en 
zorgt voor een vlotte samenwerking doorheen de verschillende projectfases. Daarnaast hou je steeds rekening 
met de budgettaire opvolging, algemene planning, te behalen resultaten en bent een deel van het algemeen 
management.  

Profiel 
• Je hebt sterke communicatieve vaardigheden 
• Je hebt al ervaring in een soortgelijke functie of als projectmanager 
• Verantwoordelijkheid schrikt je niet af  
• Je bent in staat om meerdere projecten tegelijkertijd te coördineren en daarbij verzorg je op 

passende wijze de nodige interne en externe communicatie en administratie. 
• Je hebt een kritische en analytische geest 
• Je bent efficiënt, stressbestendig en denkt oplossingsgericht 
• Je beschikt over het vermogen om je aan wijzigende omstandigheden aan te passen 
• Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en het Engels 
• Je bent flexibel ingesteld  

Aanbod 

• Wij bieden een gevarieerde en boeiende functie aan binnen een bloeiend en financieel gezond 
bedrijf, met een dynamische bedrijfscultuur waar mensen en kwaliteit centraal staan. 

• Een marktconform salarispakket. 
• Extralegale voordelen om je loonpakket nog eens uit te breiden 
• Een moderne bedrijfsomgeving binnen een klein en gedreven team. 

Contract 

• Vaste Job – management functie 
• Contract van onbepaalde duur 
• Voltijds 
• Dagwerk 

Plaats tewerkstelling 

• Brusselsesteenweg 489 bus A 9090 MELLE 

Waar en hoe solliciteren? 

• Via e-mail: mt@mediaventures.be  


