Vacature –Projectmanager
Trifier is hét opleidings- en expertise centrum voor professionals op gebied van complexe
communicatie en de-escaleren van spanningsvolle situaties. We groeien. Doordat steeds meer
organisaties ons weten te vinden en met ons willen samenwerken. Daarom zijn we op zoek naar
een enthousiaste en dynamische projectmanager. Misschien wel jou!

JOUW WERKZAAMHEDEN
Je kunt heel goed ‘micro managen’, bent een kei in plannen, je vindt het leuk om voor klanten echt
het verschil te maken en snapt welke input van belang is voor een uitmuntende output. Als
projectmanager ben je de ‘spin in het web’ tussen onze klanten, organisatie en trainers/acteurs.
Denk aan de dagelijkse planning, uitvoering en nazorg van trainingstrajecten voor de klanten van
Trifier. En je onderhoudt samen met de accountmanager het relatienetwerk waarbij verbinding
voorop staat.
 Je zorgt voor de planning, uitvoering en nazorg van de trainingstrajecten van de klanten waar
jij verantwoordelijk voor bent.
 Je zorgt voor een optimaal klantencontact en onderhoudt de contacten met onze trainers en
acteurs.
 Je houdt de planning, uitvoering en nazorg van de trainingsactiviteiten nauwkeurig bij in het
CRM-systeem en volgt dit ook op.
 Je bereid offertes en overeenkomsten voor en stelt ze op.
 Je organiseert bijeenkomsten en zorgt voor de logistiek van het trainingsmateriaal.
 Je signaleert nieuwe trainingskansen bij bestaande relaties.
 Je werkt samen met de andere projectmanagers aan de doelstellingen van de afdeling.
 Je werkt vanuit ons kantoor in Rijen.
DIT VRAGEN WIJ
- Je hebt minimaal drie jaar (werk)ervaring als projectmanager, bij voorkeur in de sectoren
Zorg en Welzijn. Ervaring in (Speciaal)Onderwijs is een pré.
- Je bent een vriendelijk, luisterend, gedreven en verbindend persoon.
- Je bent in staat om zelfstandig te werken, maar je bent ook een echte teamspeler.
- Je hebt ervaring met CRM-systemen. Kennis van Synergy is een pré.
- Je bent proactief, flexibel, oplossingsgericht en kunt snel schakelen.
- Je beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden en hebt een HBO werk- en
denkniveau.
- Je bent resultaatgericht, kunt uitstekend prioriteiten stellen en kan onder druk goed
presteren.
- Je hebt een commerciële instelling.
- Je bent minimaal 3 dagen per week beschikbaar.

DIT BIEDEN WIJ
- Een afwisselende job in een leuk team bij een groeiende en dynamische onderneming.
- Een marktconform salaris.
- Interne opleidingen.
- Veel kansen om te laten zien wat je kunt en een open sfeer met alle mogelijkheden om je
verder te ontwikkelen.
- Coaching on the job, zodat je je talenten benut en steeds beter wordt in je vak.
- Fijne en goede werksfeer waar hard gewerkt wordt en ook veel gelachen. Met een informele,
open cultuur.
TEAM TRIFIER
Trifier bestaat uit een team van ruim 50 professionals. Samen werken we aan de mooiste trainingsadvies en ontwikkelingsopdrachten om medewerkers in Zorg, Welzijn en Speciaal Onderwijs door
heel Nederland en België beter, blijer en trotser op hun werk te maken.
Het kloppend hart van onze organisatie, waar een vaste kern van 8 medewerkers werkt, ligt in Rijen.
Ongeveer 10 minuten lopen vanaf station Rijen, en zo’n 25 autominuten van Breda. Onze
medewerkers, adviseurs, trainers, coaches en trainingsacteurs onderscheiden zich door hun
uitgebreide vakkennis, praktische en interactieve werkwijze en door hun betrokkenheid.
Enthousiasme voor ons vak is wat ons bindt!
Meer info over Trifier? Klik hier en lees wie wij zijn en wat we doen.

SPREEKT DIT JE AAN EN WIL JIJ BIJ ONS WERKEN?
Stuur je sollicitatie, cv en motivatie, dan naar info@trifier.nl.
Zien we een match, dan nodigen we jou uit voor een gesprek bij ons op kantoor.
Heb je een vraag over de vacature? Neem contact op met Martin Notté via e-mail martin@trifier.nl
of bel hem op telefoonnummer 0161-231118.

