
Vacature Projectmanager 
 

Wij zijn 
4AV Technical Productions is de creatieve en stuwende kracht achter tal van (technische) producties voor 
diverse opdrachtgevers in binnen en buitenland. We zetten complete projecten op of ondersteunen in de 
uitvoering. Ook geven wij advies over de haalbaarheid van (technische) producties en ontwikkelen we 
concepten rondom evenementen. 

Dat doen we altijd op onze eigen wijze: inventief en onderscheidend. 
 

Jij bent 
Bij 4AV ben je naast projectmanager ook accountmanager en ga je voor de klant, maar natuurlijk ook voor 
je team door het vuur. Je pakt nieuwe projecten op en komt met oplossingsgerichte ideeën. Je bent 
bekend met het maken en sturen op planningen, het opstellen en bewaken van begrotingen en het leiden 
van teams. 

In het voortraject ben je verantwoordelijk voor het opmaken en beheren van offertes. 

Tijdens de uitvoerperiode ben je vaak te zien op de vloer, dit om te weten wat er speelt, het contact met 
zowel de klant als de teams te onderhouden. 

Dagelijks houd je je ogen en oren open en bijt je je vast in mogelijke kansen en uitdagingen. 

Je bent georganiseerd maar ook creatief, kunt je aandacht verdelen over verschillende projecten en weet 
onder druk te presteren. 

Je werkt planmatig en samen met de teams weet je het onmogelijke waar te maken. 
 

Functie-eisen 

 Minimaal drie jaar ervaring in een projectmanagement functie 
 Een relevante opleiding op hbo-niveau 
 Zelfstandig 
 Initiatiefrijk 
 Flexibele houding, geen 9-5 mentaliteit 
 Accuraat 
 Teamplayer 
 Stressbestendig 
 Proactief, je signaleert en onderneemt actie om projecten met de teams tot een goed einde te brengen 
 Goede commerciële, sociale en communicatievaardigheden 
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 
 In bezit van rijbewijs B 

Wij bieden 

 Een zelfstandige functie met verantwoordelijkheid, afwisseling en ruimte voor eigen initiatieven 
 Een plaats in een jong, dynamisch team en een ongedwongen werksfeer 
 Fulltime contract 
 Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met functie, leeftijd en 

ervaring 

 

Ben jij degene die we zoeken? Stuur dan je CV met motivatiebrief schrijven naar info@4av.nl. 


