
Be Bold
Vacature

Project Manager
Geniet je van het organiseren van projecten en klantenrelaties? Laat je je graag inspireren op 
digital conferenties en hou je jouw vinger aan de pols van alle marketingtrends? Dan ben jij 
misschien wel wie we zoeken!

Be Bold is een marketingagentschap dat gespecialiseerd is in marketing automation en digitale 
marketing. We staan niet alleen bekend om de succesvolle resultaten die we boeken met onze 
klanten, maar ook om ons cross-functionele team. Met IT experts, ervaren business analysten en 
bold marketeers, doen wij ons beste werk samen.

Sounds good? Ontdek hoe jij onze toekomst mee kan creëren:

Welke job mag je uitoefenen?

Wie ben jij?
• Bachelor of master opleiding in business, IT, marketing... 
• Min. 3 jaar ervaring in project management. Agency ervaring is mooi meegenomen!
• Sterke leiderschapskills om goede relaties met onze klanten te onderhouden en dat gepaard met 

voldoende inzicht in ons team, zodanig dat je de juiste Bold-leden kan toewijzen tot elk project.
• Een onafhankelijke mindset, klaar om pro-actief actie te ondernemen met een fikse work ethic.
• Ervaring met of kennis van marketing automation principes, digitale marketing en een affiniteit met IT 

oplossingen. Kennis van Oracle Eloqua, Active Campaign of Salesforce is een bonus!

En... wat zit er voor jou in?
• Een open omgeving waarin je de kans krijgt om bij te leren je limieten te testen. Door je natuurlijke 

talenten aan te spreken, bieden we je een job aan die je kan aanpassen aan je eigen interesses en 
ambities.

• Een uitgebreid klantenbestand dat jij mee zal doen groeien en onderhouden.
• Team spirit plezier à volonté: hilarische teambuilding, impromptu lunches buiten kantoor...
• Verschillende kantoren voor jou om te werken: Antwerpen, Kontich, Lummen of Turnhout - jij beslist. En 

elke locatie heeft snacks en koffie om die namiddagdip te voorkomen!
• Een competitief salaris met leuke voordelen, zoals groepsverzekering, auto, laptop, telefoon etc.

Ben jij onze ideale kandidaat? Laat dan van je horen!
Contacteer ons met je CV en motivatiebrief - wij doen de rest.

Cheers, het Bold Team

Contact: karen@bebold.digital

• Een digitale project managerrol die zowel voor KMO’s en enterprises alles in goede banen kan leiden.
• Je vertaalt klantennoden naar duidelijke projectplannen die je met de nodige flair kan presenteren.
• Je verdeelt taken, doet voldoende opvolging zowel intern als extern, en dat alles met oog voor budget! Jij 

leidt projecten van A tot Z.
• Je komt terecht in een jong en dynamisch team in een ambitieuze start-up omgeving.
• Je hebt een passie voor de digitale wereld en je bent de eerste om nieuwe trends te spotten of om naar 

een conferentie te gaan!


