
 

 

 

 

 

JUNIOR PROJECT MANAGER EVENTS  

Cover Flooring is een gerenommeerde speler op de Belgische eventmarkt, gespecialiseerd in creatieve en 

innovatieve vloerbekleding. Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een gemotiveerde Project 

Manager. Ben jij een nauwkeurige, enthousiaste en stressbestendige teamplayer met interesse in de event 

sector? Dan word jij binnenkort misschien wel onze nieuwe collega! 

TAAKBESCHRIJVING: 

• Dagelijks contact met onze klanten en leveranciers per telefoon en e-mail 

• Analyseren van nieuwe aanvragen en uitwerken van offertes 

• Opvolgen van de lopende projecten van A tot Z 

• Planning en beheer van crew, materialen en transporten 

• Uittekenen van plannen en uitschrijven van briefings 

• Uitwerken van marketing acties en beheer van social media 

• Voorbereiden van facturatie en algemene administratieve taken 

PROFIEL:  

• Je hebt minimum een diploma hoger onderwijs 

• Je kan goed overweg met MS Office 

• Je kan je vlot uitdrukken in het Frans en het Engels 

• Een eerste relevante werkervaring in de event-sector is een plus maar geen must 

• Je hebt een goed inzicht en bent sterk in het maken van berekeningen 

• Je werkt zelfstandig, nauwkeurig, proactief en georganiseerd 

• Je bent stressbestendig en flexibel 

• Je bent communicatief sterk en leert snel bij 

• Ervaring met AUTOCAD of andere tekenprogramma’s is een meerwaarde 

• Ervaring met social media en grafische programma’s is een meerwaarde 

Plaats van tewerkstelling is Dendermonde met een korte opleidingsperiode in ons moederbedrijf te regio 
Doornik en ons zusterbedrijf te Amsterdam. Bereidheid tot sporadische verplaatsing naar het buitenland voor 
meetings, projecten, etc. is een must. 

Je komt terecht in een werkomgeving met een open communicatie, een collegiale sfeer en voldoende 
afwisseling waardoor er geen enkele dag hetzelfde is. Je ontvangt een aantrekkelijk loon aangevuld met 
extralegale voordelen zoals laptop, smartphone, maaltijdcheques, … 

Je bent op korte termijn beschikbaar en kijkt uit naar een nieuwe uitdaging op professioneel vlak. 

Wij ontvangen graag uw motivatie en CV via wannes@coverflooring.com . 

Voor meer informatie kan je steeds terecht op onze website www.coverflooring.com . 
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