BEN JIJ EEN

PROJECT- &
ACCOUNTMANAGER

MET EEN OOG VOOR INNOVATIE EN EEN
HART VOOR ONZE MAATSCHAPPIJ?

Nood aan een nieuwe uitdaging?
Overheids(gerelateerde) bedrijven hebben er alle baat bij om uit te groeien tot slimme organisaties, niet alleen op
vlak van technologie en data. Om echt uit te kunnen blinken en een positieve, duurzame impact te hebben op de
maatschappij, heb je mensen nodig. En wij zijn er zeker van dat zij jou ook nodig hebben. Ben jij er ook van overtuigd
dat mensen zullen moeten leren (samen)leven op andere manieren, anders moeten leren denken en werken en zich
permanent zullen moeten heruitvinden? Dan is deze missie ongetwijfeld iets voor jou!

Onze ideale project- & accountmanager
Heeft 5-10 jaar projectervaring binnen de
expertisedomeinen People, Process Design of
Organization Development

Heeft
excellente
communicatieskills
in
Nederlands en Frans. Andere talen zijn een
pluspunt

Heeft een ondernemersgeest die onze visie en
ons streven naar perfectie deelt

Heeft sterke netwerkskills om vertrouwen op te
bouwen bij klanten, leveranciers, aannemers,…

Biedt op maat gemaakte oplossingen aan klanten,
van design tot implementatie

Kan een multidisciplinair team van consultants
coördineren

Jouw ideale werkgever
Biedt jou de kans om deel uit te
maken van een sterk gefocust
team waar je je talenten en
knowhow in talrijke uitdagende
projecten kan ontplooien

Biedt een competitief
salarispakket met extralegale
voordelen (zoals een auto,
laptop, verzekeringenpakket,…)

Is een uniek bedrijf dat grondig
anders naar de wereld kijkt

Biedt talrijke
opleidingsmogelijkheden en de
kans om je eigen carrière uit te
stippelen

Biedt een ondernemingscultuur
die inspireert om te focussen
op het grotere geheel en biedt
een ongeëvenaard niveau van
kennis, klantgerichtheid en
collegialiteit
Biedt flexibele werkuren

MÖBIUS gelooft in JOUW passie en talent. SOLLICITEER NU!
Stuur je cv en je motivatiebrief naar jobs@mobius.eu
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