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DAY Creative Business Partners
Bij DAY Amsterdam combineren we creativiteit met strategie om
organisaties voor te bereiden op de snel veranderende maatschappij.
De combinatie van creativiteit en strategie hebben we onder andere
toegepast bij de ZiggoDome, Konica Minolta, Stayokay, Eindhoven
Airport, Grolsch, Maandag en Thialf.
Functieomschrijving
Voor deze functie zijn we op zoek naar een vrolijk, stressbestendig
organisatietalent. Iemand die ervaren is met project- en
accountmanagement, met planningen, deadlines en budgetten
bewaking. Je weet het overzicht te behouden en verliest de prioriteiten
niet uit het oog. Het aansturen van een creatieve studio zie jij niet als
een uitdaging maar regelt dit alsof het een tweede natuur is.
Ben jij de creatieve, uitvoerende projectmanager met goede klanten
relaties die het DAY team komt versterken?
Doel
Accountmanagement: Doel van de functie is het genereren van
projecten, het opzetten, beheren en ontwikkelen van de relaties met de
bestaande klanten en leveranciers van DAY met als doelstelling: new
business.
Projectmanagement: Het doel van de functie is het realiseren van een
project binnen planning en budget, in overleg met de klanten en de
leveranciers, rekening houdend met methoden en technieken voor
projectmanagement en gebruikmakend van de eigen expertise.
Kerntaken
• Onderhouden en optimaliseren van de relatie met klanten en
leveranciers van DAY
• Op de hoogte blijven van de bedrijfsstructuur, bedrijfscultuur
en doelstellingen van klanten van DAY
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• Verantwoordelijk voor nakomen van afspraken tussen DAY en
haar klanten
• Nauw samenwerken met sales manager voor het genereren
van new business bij zowel bestaande klanten als nieuwe
klanten
• Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening
• Verantwoordelijk voor een goede uitvoering van projecten,
waaronder het zorgdragen voor adequaat aansturen van alle
bij het project betrokken in- en externe personen
• Nauw samenwerken met projectleiders, ontwerpers,
leveranciers en klanten met betrekking tot de uitvoering van
een project
• Verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van
projectplanningen
• Verantwoordelijk voor financiële verwachtingen: Maken van
offertes en begrotingen, budgetten voorbereiden en
bewaken; financiële planning, uitgaven inschatten;
afwijkingen analyseren; initiëren van corrigerende
maatregelen.
• Verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken en bijhouden van
inkoop
• In staat zijn om de project inhoud en vereisten te briefen naar
het team en de leveranciers
• Het begeleiden en bewaken van de voortgang van
projecten, processen, taken of activiteiten van medewerkers
en de eigen werkzaamheden en verantwoordelijkheden
• Geven van presentaties in samenwerking met creatief teamlid
• Verantwoordelijk voor het faciliteren van processen voor de
creatieven
Vereiste kennis en Competenties
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werk- en denkniveau HBO/WO
Ervaring en kennis van creatieve processen
Ervaring in accountmanagement en projectmanagement
Beheert de Nederlandse en Engelse taal goed
4-6 jaar werkervaring
Ervaring met werken aan bureau zijde / studio ervaring
Kan werken onder druk van deadlines
Is een kei in plannen en organiseren
Zelfstandig, maar ook een teamplager

Wat bieden wij
•
•
•

Markt conform salaris
Mogelijkheden voor ontwikkeling van jouw vakkennis
Enthousiast en dynamisch team

Information
Start: 01-04-2018, in overleg
Fulltime
Stuur je CV en motivatiebrief t.a.v. Marieke Leek naar
amsterdamrecruitment@day.nu of bel naar 020-7715077 voor meer
informatie.

