Mijksenaar
zoekt badass
projectmanager

Connecting people
with spaces and places

(1fte)

Word jij de nieuwe
projectmanager van onze
designstudio in Amsterdam?

Ben jij op zoek naar een nieuwe

Met vestigingen in Amsterdam en New

uitdaging? Voel jij je thuis in een

York zijn we met zo’n 35 Mijksies actief in

internationaal team waar je onderdeel
uitmaakt van de bedrijfscultuur? Klinkt
“teamwork makes the dream work”

binnen- en buitenland. Onze grote variëteit
aan opdrachtgevers vraagt om unieke en
gespecialiseerde oplossingen die grafisch,
ruimtelijk en digitaal kunnen zijn.

jou als muziek in de oren? Dan zijn wij
opzoek naar jou!

Jouw rol

Over ons

en designers en doet er alles aan om de juiste

Mijksenaar is een ontwerp- en adviesbureau
gespecialiseerd in wayfinding. In onze studio
aan de Amsterdamse grachten analyseert
en ontwerpt ons team aan oplossingen
voor een groot en wisselend publiek. Zo
helpen we reizigers de weg te vinden in
grote internationale luchthavens, leiden we
toeristen en inwoners door de mooiste straten
van een stad en laten we kinderen de weg
bepalen in de dierentuin om de hoek.

Jij bent hét aanspreekpunt voor onze klanten
personen te koppelen aan het project. Dankzij
jouw organisatorisch vermogen ben je alle
planningen en budgetten de baas en ben je
altijd op de hoogte van wie waar mee bezig
is.
Je constateert patronen, komt met creatieve
verbeteringen en schakelt daarvoor met de
juiste designers. Samen met het team streef je
naar het best mogelijke resultaat binnen de w

w afgesproken tijd en budget. Door mensen

Bij Mijksenaar vinden we de balans tussen

in hun kracht te zetten voorkom je dat

werk, plezier en privé belangrijk. Even zo

werkdruk binnen het team te hoog wordt en

belangrijk vinden wij dat je jezelf voortdurend

het werkplezier voor iedereen in een project

blijft ontwikkelen op professioneel en op

hoog te houden.

persoonlijk vlak. Daarom bieden wij jou bij
Mijksenaar opleidingsmogelijkheden en een

Wat breng je mee?

mentor aan.

• Een kleine selectie van onze wensen,
maar we staan open voor uiteenlopende

Solliciteer

talenten en competenties;

Ben je toe aan een nieuw carrièreperspectief?

• HBO of universitaire opleiding met

Deel dan vóór 1 december 2021 je CV en

minimaal 2-5 jaar werkervaring;

motivatiebrief via jobs@mijksenaar.com.

• Ervaring met creatieve designprocessen;

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie.

• Je bent communicatief sterk in Nederlands
en Engels;
• Je bent een goede onderhandelaar en een
ster in het managen van stakeholders;
• Je staat open om maximaal 20% van je tijd
op reis te zijn.
Wat bieden wij?
Internationale projecten op topniveau die
impact maken op de wereld. Samenwerken
met een leuk team vanuit een inspirerende
werkplek in Amsterdam. Uiteraard bieden we
je een goed salaris met uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden, waaronder:
• Flexibel en hybride werken;
• Vergoedingen voor oa. telefoon en
sporten;
• MacBook en alles wat je nodig hebt om
goed te kunnen werken;
• Vakantiegeld en 25 vakantiedagen;
• Pensioenregeling betaald door Mijksenaar;
• Creatieve teammeetings zoals ‘Creative
Thursdays’;
• Borrels, diners en bureau-uitjes.

Meer informatie?
Ga naar mijksenaar.com of neem contact op
met ons HR adviseur Stephanie Lallier:
lallier@mijksenaar.com
+31 20 691 47 29.

