
 

Junior Projectmanager Instore 
Communicatie  
 
Mei-Concepts zoekt per direct een enthousiaste junior 
projectmanager instore communicatie. Weet jij van aanpakken, kun 
jij meerdere projecten tegelijk managen en draai jij je hand niet om 
voor strakke deadlines? Wellicht dat de onderstaande vacature dan 
iets voor jou is.  
 
Functieomschrijving  
Je gaat onderdeel uitmaken van een enthousiast team en bent 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van projecten van A tot Z voor 
onze zakelijke klanten. Je bent het aanspreekpunt voor onze klanten 
welke bestaan uit zowel bestaande als nieuwe relaties. Als junior 
projectmanager ben je ambitieus, kun je goed organiseren en zorgt 
jouw enthousiasme ervoor dat de klant uiteindelijk naar volle 
tevredenheid geleverd krijgt wat is afgesproken. De functie vraagt 
een grote mate van zelfstandigheid en geeft tegelijkertijd veel 
vrijheid. Je bent bezig met uiteenlopende projecten.  
 
De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit:  
 
• Plannen en uitvoeren van projecten van A tot Z  
• Adviseren van (potentiële) klanten  
• Inventariseren van de klantbehoefte  
• Het samen met projectmanagers vertalen van de klantwens naar 
concrete oplossingen  
• Het bewaken en behalen van de commerciële doelen  
• Contact onderhouden met klanten zowel tijdens als na afloop van 
de projecten  
• Het maken van presentaties, offertes en voorstellen  
 
Wie zijn wij?  
Mei-Concepts is dé specialist voor instore communicatie in de 
automotive-branche. Onze klanten zijn auto importeurs, 
dealerholdings en dealerbedrijven. Enkele referenties: Opel, BMW, 
Hyundai, Ford, Toyota, Kia en Mitsubishi.  
 
Mei-Concepts bestaat uit een klein enthousiast team. Wij bieden onze 
klanten persoonlijk contact waarbij flexibiliteit vanzelfsprekend is. 
Klantenbinding begint bij een geslaagde eerste indruk op de 
winkelvloer. Verwacht van ons geen dertien-in-een-dozijnaanpak, 
wel: creatieve, effectieve en kostenefficiënte totaalconcepten. Mei-
Concepts verzorgt opdrachten van intake tot implementatie.  
 
Kernwoorden voor onze organisatie zijn: informeel, flexibel, creatief 
en zeer klantgericht. 
 
Wat bieden we je?  
De mogelijkheid om je talenten maximaal te ontwikkelen! Binnen  
een enthousiast team krijg je de ruimte om deze rol verder  



 

invulling te geven. Een super leuke functie voor een lange, zo niet 
onbepaalde periode met veel afwisselende taken en 
verantwoordelijkheden. Daarnaast bieden we je:  
 
• Een leuke, uitdagende fulltime job (40 uur p.w.). 
• Enthousiaste collega’s en een, plezierige en dynamische werksfeer.  
• Een marktconform salaris op basis van je ervaring en kennis.  
• Trainingen en opleidingen om jezelf continu te blijven ontwikkelen.  
• Enthousiaste collega’s en een inspirerende, plezierige en 
dynamische werksfeer.  
 
Wat vragen we?  
• MBO-werk en denkniveau en bij voorkeur een relevant MBO of HBO 
diploma.  
• Klantgerichte werkmentaliteit. 
• Vertrouwd met MS Outlook, Word, Excel.  
• Communicatief vaardig in de Nederlandse en Engelse taal, zowel in 
woord als geschrift.  
 
Wie ben jij?  
• Je bent proactief, creatief en leergierig. Je bent commercieel 
ingesteld en verkoopkansen zien is je op het lijf geschreven.  
• Je bent accuraat en je hebt oog voor details.  
• Je bent positief, kritisch en vindingrijk.  
• Je bent klantvriendelijk en klantgericht. 
 
Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving? Dan zoeken wij jou! 
Solliciteer direct en stuur ons je CV met motivatie. We zien je 
sollicitatie met belangstelling tegemoet! 
 
 


