Projectmanager
De uitdaging
Ondernemerschap, commercie, verantwoordelijkheid en vrijheid. Dat is wat de functie van
Projectmanager bij Luimes AV jou te bieden heeft. In deze functie draag je de
eindverantwoordelijkheid voor de realisatie van complete audiovisuele projecten bij B2B klanten. Je
bent het aanspreekpunt voor de klant, je coördineert de projecten en zorgt voor een goede planning
en implementatie. De diversiteit van de projecten is groot. Van het plaatsen van geluidsinstallaties
tot het leveren van audiovisuele oplossingen in een winkelcentra. Uiteraard doe je dit samen met
een gedreven team!
Ben jij een gedreven en ondernemende professional die kansen ziet en deze weet om te zetten in
een concreet resultaat? Behoud jij overzicht en heb je tegelijkertijd een scherp oog voor detail? En
gaat jouw hart ook nog eens sneller kloppen van audiovisuele middelen? Dan is dit jouw functie.
De organisatie
Luimes AV is specialist in het plaatsen van audiovisuele middelen, zowel voor tijdelijke- als
permanente oplossingen. De organisatie is groot geworden met het verzorgen van licht en geluid
rondom evenementen, feesten en congressen maar richt zich daarnaast ook steeds meer op
inrichten van permanente audiovisuele projecten bij bedrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
inrichten van vergaderruimtes. Bedrijven hebben steeds meer behoefte aan goede audiovisuele
oplossingen i.v.m. het digitale werken.
Het team van Luimes AV bestaat op dit moment uit vijf enthousiaste medewerkers. Binnen Luimes
AV is vooral de teamspirit voelbaar. Samenwerken is essentieel om van alle projecten een succes te
maken. Het bedrijf is gevestigd in Emmeloord.
De functie
Luimes AV kun je verdelen in twee specialismes. Tijdelijke- en permanente plaatsing van audiovisuele
middelen. Voor het aansturen en begeleiden van permanente projecten, zijn wij op zoek naar een
projectmanager. Deze functie is een combinatie van accountmanagement en projectmanagement.
Op dit moment is deze functie nog niet ingevuld. Er is veel ruimte om de functie naar eigen inzichten
op te pakken. Zie de functie als een ‘ondernemer in loondienst’.
De functie in grote lijnen:
• Jij bent hét aanspreekpunt voor de klant. Daarnaast ben je ook actief in het zelf benaderen
van nieuwe klanten. Jij denkt in kansen en mogelijkheden en weet dit om te zetten in
concrete acties.
• Je bouwt een goede relatie op met diverse leveranciers. De inkoop van audiovisuele
oplossingen/middelen is maatwerk, jij weet als specialist wat er nodig is voor de beste
oplossing.
• Als projectmanager zorg je voor een strakke projectplanning en projectbegroting. Jij denkt
vooruit en weet op tijd aan de juiste knoppen te draaien.
• Een project is pas geslaagd als deze geïmplementeerd en geïntroduceerd is bij de klant. Dit
doe je samen met het team maar als eindverantwoordelijke laat je niets aan het toeval over!
Voor wie
De persoon die wij zoeken, onderscheidt zich vooral in mentaliteit, persoonlijkheid en passie voor het
product van Luimes AV. Hier hechten wij meer waarde aan dan gerichte werkervaring en/of
opleiding. Wij vinden het belangrijk dat jij past in een kleine no-nonsense organisatie waarbij taken

en verantwoordelijkheden niet strikt gescheiden zijn. Daarnaast beschik je over een commerciële
drive en een ondernemersgeest. Tot slot, je bent niet bang om de leiding te nemen en kunt een
kritische gesprekspartner zijn. Alles voor het beste resultaat!
Wat kunnen wij je bieden?
• Een gezellige werksfeer in een klein team;
• Vrijheid en flexibiliteit om je werkdag in te delen;
• Marktconform salaris met pensioenopbouw;
• Doorgroeimogelijkheden tot managementniveau.
Solliciteren
Ben je enthousiast geworden? Stuur je cv met motivatie per mail naar ronald@luimesav.nl. Mocht je
nog wat vragen hebben, bel gerust (0527 – 622881)! Wij zijn nieuwsgierig naar jou en onderzoeken
graag samen de mogelijkheden.

