
IS WHAT YOU GET!

PROJECTMEDEWERKER  32UUR

BTM staat voor bedrijventerreinmanagement. BTM is de
verbindende schakel tussen ondernemers(verenigingen) en
overheden. Door het initiëren en uitvoeren van projecten en het
daar binnen stimuleren van een publiek-private samenwerking,
zetten wij ons in voor een goed ondernemersklimaat op de
bedrijventerreinen in de regio Limburg.

Nieuwsgierig geworden? Lees dan verder 

W H A T  Y O U  S E E  . . . . .



minimaal een MBO opleiding en affiniteit met
administratieve en/of secretariële werkzaamheden;
een uitstekende kennis van MS Office;
affiniteit met online media; 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Jij hebt:

flexibel en bereid ook buiten kantoortijden te werken; 
stressbestendig en accuraat;
iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
op zoek naar persoonlijke groei! Je zou het leuk vinden om
in de toekomst ook je eigen projecten te gaan uitvoeren en
meer verantwoordelijkheden te dragen;
altijd bereid om ons team werk uit handen te nemen. 

Jij bent:

Agendabeheer & planning; 
Organisatie bijeenkomsten & vergaderingen; 
Vergaderingen/ bijeenkomsten voorbereiden, bijwonen en
notuleren (dit maakt een groot deel uit van jouw taken); 
Emailbewaking; 
Correspondentie; 
Database beheer; 
Financiële projectadministratie; 
en nog veel meer! 

Jouw taken worden:



Een salaris, afhankelijk van kennis en ervaring, van
maximaal € 2.700,- o.b.v. 40 uur. 
Reiskosten. Zowel woon-werkverkeer als de zakelijke rit
betalen we netjes uit, tenzij je bij ons om de hoek woont.
Je krijgt een riante werkplek, inclusief laptop en telefoon.
We hebben ook goede koffie, vers fruit, een gevulde
snoeppot én gezellige collega’s, die ook nog eens echte
pro’s zijn!
Verder bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden
die we graag met je bespreken. 

What's in it for you?

Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten over  bedrijventerrein
management? Kijk dan eens op deze website : www.btmparkstad.nl.  

Reageren? 

BTM is een project van C'magne dus wil jij reageren? Stuur dan vóór 5
oktober jouw CV en motivatie naar C’magne BV, ter attentie van Vera
Tummers (info@cmagne.com). Voor meer informatie en vragen kun je
contact opnemen met Frank Jeuring via T. 045-5719910. 

https://www.btmparkstad.nl/

