
Wanted: Project Manager Media, Content & PR 
 
 
Als Brussels pers- en communicatiebureau met meer dan 15 jaar op de teller zijn we 

inmiddels een gevestigde waarde in onze sector. Met onze expertise, die gaat van 

basispersdiensten tot het volledige content- en communicatiemanagement in verschillende 

domeinen (bouw en interieur, toerisme, ICT, beurzen en events, retail, …), versterken we de 

merken van onze klanten.  

Door permanente groei, zijn wij op zoek naar een Nederlandstalige Project Manager 

Content & PR (M/V) die ons team versterkt. 

Jouw takenpakket 

Als Project Manager behoren volgende taken tot jouw pakket:  

- Zelfstandig beheren van de toegewezen projecten 

- Onderhouden van de dagelijkse relatie met de klant 

- Uitdenken en uitwerken van communicatieplannen en -acties 

- Verzorging van de externe communicatie via persacties, creatieve PR-ideeën, 

contentcreatie, community management, inbound en direct marketing,… 

- Opvolging van de acties met journalisten en media 

Je werkt samen in een team met twee andere PM’s en je rapporteert aan je teamleader. 

Jouw profiel 

- Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden in je moedertaal (Nederlands) 

en beheerst het Frans goed en dit zowel gesproken als geschreven 

- Je kan zelfstandig te werk gaan maar functioneert ook prima in team 

- Je gaat georganiseerd te werk en qua time-management zit het ook goed 

- Je hebt de nodige zin voor initiatief 

- Je gaat pro-actief en dynamisch te werk gaan en vat de koe meteen bij de horens 

- Je bent gedreven, sociaal en vlot in de omgang met zowel interne als externe 

contacten. 

Bij voorkeur zoeken we iemand met relevante werkervaring en een opleiding in 

Communicatiewetenschappen, Talen of Journalistiek. 

Ons aanbod 

Je komt in een aangename en losse werkomgeving terecht waar je de nodige vrijheid krijgt 

om je projecten uit te werken. We bieden een boeiende fulltime job aan in een 38-uren 

week. Het marktconforme loon wordt aangevuld met extralegale voordelen zoals 

maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, GSM-abonnement en een abonnement 

voor het openbaar vervoer. 

 

Interesse? Stuur ons je CV en dan horen we elkaar snel! 

Kirsten Van Pee 

kvp@twocents.be 


