
BIJ ONS KRIJG JE DE KANS OM JEZELF TE LATEN ZIEN. 
MAAR NOG BELANGRIJKER: WIJ ZIEN JOU OOK.
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Je gaat aan de slag in een inspirerende werkomgeving bij een reclamebureau 

dat werkt voor mooie merken. Regionale klanten die zowel nationaal als 

internationaal georiënteerd zijn. Een reclamebureau waar de lat hoog ligt, 

waar wordt gewerkt in een informele sfeer en waar klanten graag over de vloer 

komen. Branding, content en online zijn onze pijlers. En jij als projectmanager 

bent bij al onze pijlers betrokken. Meerdere ballen hooghouden is voor jou 

geen enkel probleem. Je vindt het leuk om mee te denken over communicatie- 

en creatieve strategie en je bent een natuurtalent op het gebied van planning 

en organisatie. Stel je voor dat je dit alles kunt combineren …

Werkzaamheden:

• De dagelijkse voortgang van projecten overzien

• Het vertalen van de briefing van de klant naar een heldere interne 

 opdracht en het project vervolgens begeleiden van A tot Z. Hierbinnen 

 de voortgang bewaken op alle fronten (ook budget en uren) en 

 tussentijds, waar nodig, bijsturen

• Intensief contact onderhouden met zowel de studio als de klant

• Snel schakelen tussen verschillende projecten, klanten en leveranciers

• Sparringpartner op niveau

Wat wij van jou willen zien:

• HBO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld communicatiemanagement

• Minimaal 1 jaar werkervaring

• Nauwkeurigheid

• Betrokkenheid en eigen initiatief

• Organiserend vermogen

Wat bieden we jou:

• Een goed salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden

• Je werkt aan de meest uitlopende projecten én… je ziet jouw   

 gave uitwerkingen overal terug!

• Je krijgt alle ruimte voor jouw creatieve ideeën

• Een jong en enthousiast team, waar we je met open arme ontvangen

• Hip en modern kantoor met gave tools, zodat jij alles bij de hand hebt 

 ‘to show your magic’.

• Vrijdagmiddagborrel met een ‘goeie’ wijn 

• Brabantse gezelligheid (yes, ook het uitgebreid nabespreken van een  

 PSV-wedstrijd of F1 hoort daarbij)



Wanneer start je?

Bel, mail of app. Verras ons op jouw manier. Traditioneel gezien 

ontvangen we daarbij ook graag je CV, inclusief motivatie en 

portfolio. Je kunt je sollicitatie richten aan Ranil via 0497 21 00 

24 of 06 24 17 37 44.  Maar je mag ook een mailtje sturen naar 

ranil@mulareclamebureau.nl. Bij hem kun je ook terecht met 

vragen.

HIP EN MODERN KANTOOR MET GAVE 
TOOLS, ZODAT JIJ ALLES BIJ DE HAND 
HEBT ‘TO SHOW YOUR MAGIC’.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.




