
 

VACATURE 2BASICS MARKETING & SPORTS: PROJECTMANAGER  

Wat zoeken wij? 

Als projectmanager bij 2Basics ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van 

projecten. Jij werkt nauw samen met de accountmanager/ client lead op 

verschillende klanten. Als projectmanager kun jij de client lead ondersteunen 

in de strategie- en conceptfase en pakt het project na akkoord op het 

concept over voor de uitwerking en realisatie van projecten. Jij zorgt ervoor 

dat deze uitvoering vlekkeloos verloopt. Je werkt zelfstandig en hebt op 

dagelijkse basis contact met de klant en samenwerkende partners. 

Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor de organisatie van het 

project, waarbij het maken van afspraken (inclusief het financiele aspect), 

het nakomen van afspraken maar ook de vastlegging hiervan belangrijke 

onderdelen zijn. 

Je bewaakt de voortgang (inclusief kosten) en stuurt zo nodig intern bij.  

Naar klanten vertegenwoordig je eventuele medewerkers die bij de interne 

accountbehandeling betrokken zijn. Je bespreekt en presenteert voorstellen 

in deze uitwerkingsfase en bewaakt de voortgang van het project in- en 

extern.  

Tot slot ben je als projectmanager verantwoordelijk voor het bijhouden van 

alle marketinggegevens betreffende het account, inclusief 

marktontwikkelingen en concurrentieanalyse.  

 

Functie-eisen/opleidingsniveau/werk ervaring 

• HBO-niveau, eventueel aangevuld met relevante marketing-

opleidingen.  

• Beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift is een pre 

• Minimaal 3-5 jaar werkervaring 

 



 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Je bent het eerste aanspreekpunt bij de uitwerking/realisatie van 

projecten, zowel voor klant als intern 

• Rapporteert aan: Client Lead 

• Onderhoudt dagelijks contact met de klant op operationeel niveau 

• Bent budgetverantwoordelijk voor de uitwerking/realisatie 

• Bewaakt de uitvoering/voortgang projecten en informeert iedereen 

hierover 

• Maakt planningen en begrotingen  

• Stelt voortgangsrapportages op 

• Verleent ondersteuning aan de Client lead 

• Blijft op de hoogte van ontwikkelingen binnen het vakgebied, de klant 

en marktontwikkelingen 

 

Competenties/gedragscriteria 

• Teamspeler 

• Sociaal 

• Organisatietalent 

• Zelfstandig  

• Flexibel 

• Creatief als het gaat om oplossingen in de uitvoering en realisatie 

• Goed kunnen uitdrukken in woord en geschrift 

• Accuraat 

 



 

Wat bieden we je? 

• Een veelzijdige baan met nationale en internationale klanten 

• Marktconform salaris 

• Werken in een jong, gedreven team vol humor en gezelligheid 

• Veel verantwoordelijkheden en doorgroeimogelijkheden 

 

Contactpersoon 

Frieda Ulsamer de Waard 

frieda@2basics.nl 

023-5400200 

 

Over 2Basics 

Wie zijn wij? 
2Basics Marketing & Sports is een bureau voor merken en maatschappij. We 
ontwikkelen waardevolle en duurzame partnerships voor merken, waarbij we 
maatschappelijke initiatieven koppelen aan merken, om beiden te 

versterken.  
 
We vinden onze ingang in wat mensen verbindt. In sport, gaming, 
maatschappij en andere drijfveren: we brengen merken en doelgroepen 
samen daar waar het telt. En activeren deze samenwerking op een 
structurele manier. 

 
Dit doen we elke dag met een topsportmentaliteit. Zo streven we naar 
maximaal resultaat: impact die een legacy nalaat. Want sport heeft de 
kracht om merken én de maatschappij een beetje beter te maken. 
 

Met de topsportmentaliteit die de mensen van 2Basics hebben zetten we ons 
maximaal in voor onze klanten om de harten van mensen te winnen en de 
beste resultaten te halen. Doelgericht met creatieve oplossingen willen we 
het beste halen uit onze klanten en onszelf.  
 

Welke klanten hebben wij: 
Wij werken o.a. voor Aon, BCA, Coloplast, CZ, Domino’s, Esther Vergeer 
Foundation, IJF, KPN, Sanquin, Simpel en Subway.   
 
Omdat we sterk groeien en steeds meer mooie projecten mogen uitvoeren 
voor onze klanten hebben we ruimte in ons team voor een projectmanager 

die zin heeft in een nieuwe uitdaging, waar niks te moeilijk voor is, geen berg 
te hoog en die alle creatieve ideeën die bedacht worden met veel plezier en 
liefde tot stand gaat brengen. 
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