SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Project Leader
Bedrijfsnaam: #NICECOM
Uiterste sollicitatiedatum: ASAP
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

X

X
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Profiel :
Je bent een positieve teamplayer en een vlotte communicator
Je werkt proactief, efficiënt en nauwkeurig
Je hebt een goede talenkennis: Nederlands (+++), Engels (+++), Frans (++)
Je hebt geen standaard 9-to-5 mentaliteit en je schakelt snel waar nodig
Je hebt een rijbewijs en een wagen
Locatie kantoor: Overijse
Functieomschrijving :
Evenementen instellen voor bestaande klanten van #NICECOM.
Onze klanten behoren tot de luxe- of Belgische federatiesector, die wij op dezelfde manier
beschouwen als onze klanten in de luxebranche, dwz met hetzelfde niveau van afwerking van
evenementen.
De missie bestaat uit het zoeken naar leveranciers, de ontmoetingen met de klant, de
daadwerkelijke totstandkoming van het evenement, de realisatie van het budget, de debriefing,
...
Opzetten van activiteiten in pop-upvensters en branding. We richten zichtbaarheid voor
luxe merken in hotspots over de hele wereld (St Tropez, Megeve, Ibiza, Dubai, Monaco, St
Barth, ...). De missie is om te zoeken naar nieuwe partnerbedrijven waarin we hoeken / popups kunnen plaatsen voor onze klanten, maar ook om nieuwe klanten te vinden voor de
vestigingen waarmee we al werken.
Voor de oprichting van een pop-upwinkel en een bepaalde vergadering, wordt u op reis
gebracht om ook te zijn.
Ons aanbod: We bieden je een vast contract van onbepaalde duur met een marktconform
salaris
• We geven je ruimte voor initiatief, ontwikkeling en groei. Just do it!
• Je mag zelfstandig werken en initiatief nemen in een kleine
bedrijf met een top team spirit!
Solliciteren?
Stuur jouw cv en motivatiebrief naar info@nicecom.be
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