Melius zoekt

een geweldige Project Manager
Wie zijn wij ?
Melius is een gespecialiseerd consultancy-bedrijf dat zich richt op project-, programma- en
change managers. Ons doel is om onze klanten bij te staan in de optimale begeleiding van hun
projecten in diverse domeinen. Via onze consultants bieden wij expertise en uitgebreide kennis
om al deze projecten, op tijd en binnen budget, tot een goed einde te brengen. Ons
professioneel team bestaat uit zowel vaste als tijdelijke medewerkers die onze klanten op
dagelijkse basis ondersteunen. Deze ondersteuning kan zowel bij de klant zelf, bij ons op
kantoor (Kontich) of van thuis uit gebeuren. Wij passen ons aan de noden van de klant.

Wat zoeken we?
Wij zijn op zoek naar een Projectmanager, idealiter met een eerste sterke ervaring in
projectmanagement. Daarnaast besteden we vooral aandacht aan een doe-attitude en
servicegerichte persoonlijkheid. We begeleiden je graag van dichtbij tijdens het opdoen van
verdere projectervaring(en).
Heb je nog geen certificaten in projectmanagement? Geen probleem, Melius helpt jou om deze
te behalen!

Hoe ziet onze ideale collega eruit?
•
•
•
•
•

Een collega met een positieve instelling, flexibiliteit en een open mindset. De bereidheid
om bij te leren en de nodige certificaten te behalen
Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als het Engels
Een eerste ervaring als projectmanager is een belangrijke troef
Je bent een teamplayer zijn, met een hands-on mentaliteit
In het bezit zijn van een masterdiploma of gelijkgesteld door ervaring

Wat kunnen wij jou bieden?
•
•
•
•
•
•
•
•

Een collegiale omgeving waarin je kan groeien en leren
Een topteam van enthousiaste collega’s
Een markconform salaris overeenkomstig met jouw ervaring, aangevuld met
ecocheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdvergoeding en
nettovergoeding
Een firmawagen met tankkaart,
We hanteren flexibele uren en onze kantoren zijn uitgerust met flex-werkplekken
Je kan aan de slag in interessante projecten met zowel een lokale als internationale
context en diverse sectoren.
We voorzien begeleiding/coaching door ervaren projectleider(s)
Ook rust is belangrijk, vandaar de 32 dagen vakantie.

