
Vacature: Projectmanager Marketing

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het opzetten en draaiende houden van meer-

dere grote en kleine projecten tegelijk. Je bent betrokken bij alle fasen van een project: 

strategische vormgeving, uitwerking projectplan, start van een project, planning, voort-

gang controle en tenslotte de afronding en evaluatie. De projecten die je draait hebben 

een hoog IT gehalte (algemeen en marketing gerelateerd), het is van belang dat je deze 

projecten begrijpt en overziet. Systematisch en resultaatgericht werken draagt hier aan 

bij. Je werkt samen met meerdere afdelingen, met verschillende belangen, en je bent in 

staat om effectief met iedereen te schakelen. In je rol als projectmanager ben je o.a. de 

brug tussen ICT, productmanagement en marketing. Je bewaakt de kwaliteit en bent te 

allen tijde op de hoogte van de voortgang en zorg je dat afspraken nagekomen worden.

Als projectmanager ben je het aanspreekpunt voor de collega’s die bij de projecten be-

trokken zijn. Jij weet collega’s te motiveren en waar nodig te overtuigen. Naast dat je 

zelfstandig projectmanager bent, word je ook gezien als sparringspartner van het man-

agement en directie. Je denkt en praat inhoudelijk mee over verbeteringen en kansen voor 

UnitedConsumers.

De uitdaging

Ben jij een gedreven projectmanager die met gemak meerdere ballen in de lucht houdt en snel 
kan schakelen? Met andere woorden: ben jij gebrand op het behalen van mooie resultaten en is 
projectmanagement jou op het lijf geschreven?! Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Word jij onze nieuwe 
collega?



•   HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een bedrijfskundige   

 opleiding 

•   Minimaal 8 jaar relevante werkervaring

•   Relevante ervaring met (omvangrijke) ICT/Marketing   

 projecten

•   Affiniteit met weboptimalisatie

•   Goede technische én bedrijfskundige kennis

•   Kunnen meepraten op functioneel en technisch niveau

•   Een sterk analytisch vermogen

•   Besluitvaardig, je durft knopen door te hakken

•   Stressbestendig, je kunt tegen een hoge werkdruk    

 en strakke deadlines

•   Zelfstandig met gevoel voor het team, 

 resultaatgericht en een proactieve mentaliteit

•   Je bent verbinder en kunt goed met      

 verschillende type mensen omgaan

Functie eisen

Bedrijfsprofiel

Wij bieden jou

UnitedConsumers bestaat sinds het jaar 2000 en is een succesvol 

en groeiend internetbedrijf dat consumenten voordeel biedt op 

tanken, stroom, aardgas, mobiele abonnementen, zorg- en 

autoverzekeringen. Doordat onze organisatie werkt en draait via 

het internet hebben wij een uitdagende toekomst voor ons. Bij 

UnitedConsumers, gevestigd tegenover Eindhoven Airport, werken 

ruim 85 gedreven medewerkers aan het beste voordeel voor 

consumenten op vaste lasten. Wij voorzien meer dan 500.000 

deelnemers in Nederland van korting, zodat zij meer overhouden 

voor een leuker leven. Dit doen wij samen met gerenommeerde 

partners: Zorgverzekeraar VGZ, Volmachtpartij Voogd en Voogd en 

energieproducent ENGIE vanuit een zakelijke sfeer. De interne sfeer is 

informeel, direct en gedreven door enthousiasme. Nieuwsgierig naar ons bedrijf? 

Neem een kijkje op ‘Werken bij UnitedConsumers’ op onze website: www.unitedconsumers.com

Spreekt bovenstaande je aan en wil jij deel uitmaken van onze gedreven en groeiende organisatie? Zie jij 

deze uitdaging met enthousiasme tegemoet? Dan ben jij zeker de nieuwe collega waar wij naar op zoek zijn! 

UnitedConsumers, Eindhoven, Luchthavenweg 20 (met uitzicht op het vliegveld)

Voordeel op vaste lasten: zorg- en autoverzekeringen, energie, tanken en mobiele abonnementen 

85 medewerkers met een gemiddelde leeftijd van 29 jaar

•   Een aantrekkelijk salaris

•   Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

•   Een dynamische en leerzame werkomgeving

•   Een jong en enthousiast team van collega’s

•   Persoonlijke aandacht en ruimte voor                                 

    ontwikkeling 

•   Een duurzame samenwerking als uitganspunt

•   Een 40-urige werkweek

Marjolein van Kaathoven (Manager HRM) | 06-52502607 | hrm@unitedconsumers.com | www.unitedconsumers.com

http://www.unitedconsumers.com

