
 

Project Manager 
 
DEKOM is per direct op zoek naar een Project Manager.  

De Project Manager is de schakel tussen klanten en de interne organisatie (Salesteam & Engineers) en zorgt 
voor een optimale communicatie tussen team members die installaties uitvoeren, inkopen doen en 
werkvoorbereiding uitvoeren. Als Project Manager ben je verantwoordelijk voor het hele proces van order tot 
handover naar de servicedesk.  

DEKOM heeft een grote diversiteit aan klanten en projecten, waarbij veel projecten internationaal georiënteerd 
zijn. DEKOM heeft de mogelijkheid om wereldwijd installaties uit te voeren en dit alles wordt aangestuurd 
vanuit ons kantoor in Breda.  

Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit: 
- Contact met klanten voor voortgang van projecten 
- Contact met sales team over gemaakte afspraken en voortgang project  
- Opstellen van zowel interne als externe planningen 
- Projectoverdracht naar engineers  

Verder is deze rol ideaal als je op zoek bent naar flexibele werktijden.  

De juiste kandidaat is: 
- Communicatief sterk 
- Vloeiend in het Engels en foutloos in het Nederlands  
- Cijfermatig goed onderlegd 
- Netjes en geordend 
- Geïnteresseerd in audiovisuele techniek 
- Stressbestendig  

Naast voorziening van het juiste materiaal (waaronder laptop/PC en eigen videoconferencing systeem), wordt 
de nieuwe medewerker variabel beloond op perfect afgeronde projecten. Binnen DEKOM krijgen medewerkers 
de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen, o.a. door interne en externe opleidingen.  

DEKOM is een internationale organisatie. Een correcte beheersing van de Engelse taal is daarom noodzakelijk: 
in de ochtend worden projecten met Azië besproken, gedurende de dag met landen in heel Europa en vanaf 
de middag met Amerika. De juiste kandidaat moet zich dus direct thuis kunnen voelen in een multinationale 
omgeving, met evenzoveel collega’s in het buitenland als in Nederland.  

Werkzaamheden worden uitgevoerd op het kantoor in Breda en incidenteel op locatie van klanten. Spreekt 
deze functie je aan, dan kun je je sollicitatie en motivatie richten aan Lars van Aart (info-nl@dekom.com) in 
originele en creatieve vorm waarbij DEKOM direct kan zien over welke communicatieve en administratieve 
vaardigheden je beschikt.  

 

 

 


