VACATURE : PROJECT MANAGER (m/v)
Eurodisplay, een Belgisch bedrijf, is sinds 1993, een belangrijke speler in de markt van
Point of Sales toepassingen. Voor onze internationale klanten
ontwerpen/produceren wij toonbankdisplays, vloerdisplays, schapopstellingen en
Shop-in-Shop concepten.
Onze klanten zijn internationale merkfabrikanten in branches zoals Cosmetics,
Consumer Electronics, (non) food & drinks, Home & DIY, Sports, Fashion, ... De door
ons vervaardigde displays worden nationaal en internationaal verspreid. Ons
salesteam opereert vanuit de Benelux en Duitsland, maar bedient klanten in heel
Europa.
Visuele voorstelling van Eurodisplay vind je op www.eurodisplaygroup.com
Voor de uitbreiding van ons team zijn wij opzoek naar een Project Manager. Kennis
van karton binnen POS en/of verpakkingen is een pluspunt.
TAAKOMSCHRIJVING :
Als project manager ben je verantwoordelijk voor het berekenen / aankopen /
opvolgen van bestellingen van A tot Z. Je werkt hiervoor nauw samen met alle
andere afdelingen binnen het bedrijf (engineering/design – sales – logistiek) alsook
met onze Poolse productie units (voertaal is Engels).
JOUW SPECIFICATIES :
Je bent een gedreven teamplayer die beschikt over een hands on mentaliteit. Als
spil binnen de onderneming sta je communicatief sterk en ga je geen enkele
uitdaging uit de weg. Je kent je weg binnen Microsoft Office programma’s en houdt
ook in drukke tijden een duidelijk overzicht. Verder voel je je als een vis in het water
tussen internationale klanten en productie units.
Studies
Talen

: minimum hoger onderwijs of gelijkwaardig door ervaring
: Nederlands (zeer goed), Engels (goed), Frans & Duits zijn pluspunten

WIJ BIEDEN U :
- Vast arbeidscontract met aantrekkelijk salaris pakket.
- Voltijdse werkregeling, 40 uur/week (12 extra ADV dagen).
- Aangename werksfeer en stabiele toekomstmogelijkheden.
- Innovatieve en dynamische sector met veel opportuniteiten.
ADRES VAN TEWERKSTELLING :
Eurodisplay nv
Korte Braamstraat 37
2900 Schoten/Antwerpen
IS UW INTERESSE GEWEKT, DAN KAN U SOLLICITEREN :
Per mail naar careers@eurodisplaygroup.com . U vermeldt de referentie ‘Project
Manager’. Wij nemen spoedig per mail of telefonisch contact met U op.

