Project Manager @ Heist-op-den-Berg
Al meer dan 10 jaar is WIcreations marktleider op gebied van het creëren van speciale
constructies en effecten. Wij zorgen ervoor dat meest gekke ideeën en dromen worden
omgezet tot technische realiteit.
OM ONZE VERDERE GROEI TE REALISEREN ZIJN WE OP ZOEK NAAR EEN PROJECTMANAGER
Jouw functie

•
•
•

•
•
•
•

Je werkt voornamelijk vanuit ons kantoor in Heist-op-den-Berg. Je bent bereid af en toe naar het buitenland te
reizen voor bespreking en/of opvolging van de projecten.
Je werkt voornamelijk aan de grotere, meer complexe opdrachten en biedt ondersteuning aan onze (Key)
Account Managers.
Je gaat samen met de (Key) Account Manager na welke eisen noodzakelijk zijn voor het te realiseren effect of
speciale constructie.
Je checkt de beschikbaarheid van het huurmateriaal en maakt de projectplanning op.
Je bespreekt met de interne afdelingen alle stadia van het project: ontwerp, productie van speciale onderdelen,
Materiaal, transport, op- en afbouw,…
Je beheert de kosten binnen deze projecten en waakt erover dat deze binnen de vooropgestelde budgetten
blijven.
Je zorgt voor de prijsbepaling, opmaken offertes en opvolging hiervan.

Jouw profiel

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een Master of Bachelor in de elektromechanica of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt al enige jaren ervaring in een soortgelijke functie.
Je hebt een goede mechanische kennis en beschikt over technisch inzicht.
Je hebt een goede werkattitude en een hands-on mentaliteit.
Je kan zelfstandig werken en bent tevens een teamplayer.
Je bent flexibel en hebt geen 9 to 5 mentaliteit in de drukkere periodes.
Je werkt nauwkeurig en met oog voor detail.
Je bent leergierig en hebt doorzettingsvermogen.
Je denkt planmatig, proactief en oplossingsgericht.

Wij bieden

•
•
•

Een uitdagende en boeiende job in de entertainmentsector.
Een voltijds contract van onbepaalde duur
Een marktconform salarispakket waaronder extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieen groepsverzekering.

Geïnteresseerd:
Stuur je CV naar Dorien Roofthooft:
Heistse Hoekstraat 3d ▪ 2220 Heist-op-den-Berg ▪ Tel: +32 16 85 21 60 ▪ office@wicreations.com

At Wicreations, we turn dreams into reality. We specialize in custom scenery constructions. We create Motion on stage, rotating, flying,
moving, lifting people and objects of all kinds. We guide a project from an idea to a designed, engineered, tested and built solution all
in house. Thanks to our knowhow, working with impeccable equipment and delivering an excellent service, we rock at the biggest
festivals, create the most impressive shows and work for world famous artists. We offer affordable solutions and have a large rental
stock. All this expertise makes Wicreations top of the league and leader in its domain.

