White Crow Selection, werving- en selectiekantoor voor bedienden (enkel vaste jobs),
gaat voor haar klant, een bedrijf dat in België, Nederland en Luxemburg actief is in de
fieldmarketingsector, op zoek naar een
PROJECT LEADER (m/v)
Onze klant is een gekende en kwalitatieve speler in de fieldmarketingsector, met moderne
kantoren te provincie Antwerpen.
We gaan op zoek naar een (junior) Project Leader om hun team te versterken!
Jouw verantwoordelijkheden:
- Account management
- Plannen en aansturen van field merchandising-campagnes in de Benelux
- Warehouse management
- Opstarten en ontwikkelen van de interne sociale media campagnes
In deze rol ben je verantwoordelijk voor de organisatie, de coördinatie, het aansturen, de
opvolging én de administratie van promotionele activiteiten en acties voor gerenommeerde
A-merken.
Je werkt in team en rapporteert aan de Sales Manager.

White Crow Selection gaat op zoek naar de volgende witte raaf voor haar klant:
We gaan op zoek naar een collega die een Bachelor-diploma op zak heeft (in Office- of
Event Management, Communicatie, Marketing, ...)
en/of gelijkwaardig is dankzij zijn/haar relevante ervaring in planning en coördinatie;
Je spreekt vlot Nederlands én Frans;
Je hebt een grondige kennis van MS Office (Excel/Powerpoint);
Je bent communicatief sterk en je bent in alle omstandigheden integer en vriendelijk;
Je bent een echte teamplayer.

Interesse? Wens je bijkomende informatie?
Aarzel dan niet om ons je persoonlijke CV te mailen naar info@whitecrowselection.com
opdat we je kunnen contacteren voor bijkomende informatie hieromtrent.

Door te solliciteren op deze vacature, erkent u dat u de volgende voorwaarden hebt gelezen
en ook accepteert : http://whitecrowselection.com/LEGAL_Privacyverklaring.pdf

Aarzel niet om onze LINKEDIN en/of FACEBOOK pagina’s te volgen (WHITE CROW
SELECTION) om steeds als eerste op de hoogte te zijn van onze nieuwe vacatures.
Met vriendelijke groeten,
Cordialement,
Yours sincerely,
Miguelle Remes
Business Manager
White Crow Selection Antwerp – Brussels
Mobile: +32 485 0 05 21
www.whitecrowselection.com

