
					

 
 

Vacature 
Community Managers 

 Health & Age Care + Offices  
 
 
Functie 
Je werkt samen met het team van PIM aan het definiëren, uitwerken en organiseren van 
meetings en seminaries ter stimulering van kennis- en kennissenuitwisseling. Bovendien 
help je actief aan het promoten van de dienstenportefeuille van PIM in binnen- en buitenland. 
 
Voor deze uitdagende taak zijn we op zoek naar een gedreven en flexibele medewerker, met 
interesse voor sales, marketing, architectuur en de algemene bouwwereld.  
 
Verantwoordelijkheden 
Je werkt meetings, seminaries en themasessies uit m.b.t. sales en marketing, ontmoetings-
fora ter stimulering van innovatie en ondernemerschap in de brede bouwsector, opleidings-
programma’s m.b.t. sales, marketing en management, en volgt deze nauwgezet op: 
• Coördineren, uitvoeren en nauwgezet opvolgen van de concrete organisatie 
• Inhoudelijk uitwerken en coördineren van de digitale communicatie 
• Actualiseren van websites en databases 
• Informeren en communiceren naar de verschillende doelgroepen 
• Actieve acquisitie en opvolgen van de deelnemers 
• Met een maximale klantentevredenheid tot gevolg 
 
Profiel 
• Je bent in het bezit van een universitair diploma of gelijkwaardig 
• Je hebt ervaring in het organiseren van B2B bijeenkomsten 
• Je hebt een sterke interesse in de bouwsector 
• Je interesseer je in bedrijfseconomische evoluties  
• Je kan een meeting van 20 sterke individuen (bege)leiden op basis van kennis en inhoud 
• Je beschikt over excellente communicatie- en synthese vaardigheden  
• Je bent een teamplayer maar je kan tegelijkertijd zelfstandig functioneren 
• Je bent ondernemend met sterke verantwoordelijkheidszin 
• Je hebt organisatietalent en ervaring in project management 
• Je spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels  
• Je gaat handig om met de actuele software toepassingen (Apple) 
• Je vindt je weg doorheen de Benelux 
 
Contact 
Indien u in aanmerking wilt komen voor deze functie, stuur dan uw curriculum, motivatie en 
referenties naar Anneleen Vandenberk via anneleen.vandenberk@partnersinmarketing.eu  
 
Voor meer informatie, kan u bellen naar 011.54.70.38  

       
 


