Wie zijn wij?
Norkring België is een jong, dynamisch en innovatief mediabedrijf met
vestigingen in Antwerpen, Schoten en Sint-Pieters-Leeuw. We
beschikken over een eigen omroepinfrastructuurnetwerk met ca. 25
sites in Vlaanderen en Brussel en zijn daarmee een volwaardige nieuwe
netwerkoperator voor digitale TV, radio en andere toepassingen. Meer
info vind je op www.norkring.be
Ben je ook geboeid door radio en televisie? Wil je meewerken aan het verdere
groeisucces van Norkring België?
Dan hebben we een interessant jobaanbod voor jou in petto.
Voor het beheren van bestaande en nieuwe projecten, zijn we op zoek naar een:
Project Manager
Verantwoordelijkheden:
Voor de gevarieerde mix van projecten zal je instaan voor volgend takenpakket:





Je staat in voor het volledige projectmanagement van A tot Z, naast planning
behoort ook het financiële en contractuele aspect tot jouw taken.
Je staat in voor het quality management van je projecten.
Je staat in voor de onderhandelingen met een selectie van externe leveranciers.
Je bent de trekker en neemt het nodige initiatief om de projectdoelstellingen
binnen vooropgestelde scope, timings en budget te behalen.

Verwachtingen:











Je hebt een ‘Can Do’ attitude, bent flexibel, positief ingesteld en bovendien een
teamplayer
Je bent communicatief en diplomatisch.
Je kan gestructureerd werken.
Je bent van opleiding ingenieur of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt kennis van projectmanagement methodologie.
Je hebt een eerste ervaring opgedaan in een projectomgeving.
Je hebt een basis kennis van radio/TV infrastructuur kennis.
Enkele jaren ervaring als technisch medewerker in een Radio/TV infrastructuur
omgeving is een plus punt.
Je bent resultaat- en klantgericht, hebt commerciële feeling en een
ondernemersmentaliteit.
Je hebt een perfecte kennis van Nederlands met goede kennis van Engels. Kennis
van Frans is een pluspunt.

Wat bieden we je?
Een boeiende en gevarieerde job;
Een competitieve verloning plus extra legale voordelen met onder meer een
bedrijfswagen.
Uitvalsbasis is waar het project je naartoe brengt in ons zenderpark, wetende dat
ons technisch hart zich in Sint-Pieters Leeuw bevindt.
Tewerkstelling in de constant innoverende omgeving van radio en digitale
televisie.
Ben jij de m/v die ons team kan versterken en verder meebouwen aan ons
succesverhaal? Stuur je cv en een motivatiebrief naar chantal.heylen@norkring.be. Je
kunt rekenen op een snelle reactie.

