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Medior Projectmanager 
Den Haag, 10 maart 2015 

 
Ben jij het organisatietalent dat we zoeken? 
Ben jij een talent met universitaire opleiding en 
ongeremd enthousiasme? Heb jij de ambitie om in 
een kleine onderneming een bijdrage aan zowel 
zakelijke als publieke klanten te leveren? Dan bieden 
wij jou de kans om de internationale haven- en 
transportsector te leren kennen én verbeteren!  
 
Stig is een jong, energiek bedrijf gevormd door haar 
partners met daar omheen een team van zelfstandig 
ondernemers. Door de prestaties van alle teamleden 
hebben we in afgelopen jaren een bijzonder goede 
reputatie en indrukwekkende klantenkring 
opgebouwd. 
 
Ons aandachtsgebied is het ontwikkelen en de 
exploitatie van havens en havensteden, zowel in 
Nederland als daarbuiten. Wij brengen ontwikkelingen 
een stap verder met slimme ontwikkelstrategieën en 
door de exploitatie van deze gebieden te organiseren. 
Stig is een multidisciplinair bureau van 
procesmanagers dat gedreven wordt door 
ondernemerschap, gezamenlijke ambitie, inzet en 
vertrouwen. Wij gaan de uitdaging aan met 
autoriteiten en bedrijven die werkelijk het verschil 
willen maken. Startpunt is hierbij marktvraag en 
omzetverwachting. Van visie naar 
ontwikkelprogramma; het realiseren van resultaten is 
altijd ons doel.  
 
Wij zoeken een medior adviseur/ projectmanager die: 
• Circa 5 jaar werkervaring heeft 
• Een academisch opleidingsniveau heeft in, of 

gerelateerd aan, gebiedsontwikkeling, bedrijfs-
economie, (technische) bestuurskunde of logistiek 
& transport 

• Een hands-on werker met doorzettingsvermogen 
is, die organiserende en motiverende talenten 
heeft  

• Flexibel, doelgericht en analytisch is en die 
zelfstandig kan werken 

• Projecten tot een succes heeft gebracht en daar 
voldoening uit krijgt 

• Zowel veel kleinere projecten als enkele complexe 
projecten tegelijkertijd kan overzien 
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• Handig is met software als office en shared 
platforms 

• Tenminste de Engelse taal gesproken en 
geschreven goed beheerst, een tweede vreemde 
taal is een pré 

• Het interessant vindt om in een kleiner bedrijf te 
werken en bereid is mee te bouwen aan de 
onderneming 

• Een reistijd naar kantoor in Rijswijk heeft van 
minder dan 1 uur (gerekend met OV of fiets) 

 
Jij krijgt de verantwoordelijkheid over: 
• Het coördineren en managen/bewaken van onze 

klanttrajecten en projecten zodat deze binnen de 
juiste kaders van tijd, geld en kwaliteit worden 
opgeleverd met tevreden klanten als resultaat 

• Het ontwikkelen van visie en strategie tot complete 
coördinatie van ontwikkelingsprocessen en 
projecten, met diverse partners en adviseurs 

• Het nemen van de juiste stappen vanaf het 
moment van opdrachtverstrekking tot 
(eind)facturatie 

• Het optimaliseren van de te doorlopen trajecten 
• Het onderhouden van contacten met betrokkenen 

(in- en extern) ten aanzien van de uitvoering en de 
voortgang van projecten 

 
Wij bieden het nieuwste teamlid: 
• Een jaarcontract op basis van 40 uur per week, 

bruto salaris is hierbij afhankelijk van ervaring en 
aantoonbare prestaties. Mogelijkheid tot bonus op 
basis van klanttevredenheid en/of commercieel 
resultaat 

• Een flexibele rol binnen een leuk, innovatief bedrijf 
in een inspirerend werkveld met een uniek, 
internationaal netwerk 

• De mogelijkheid om je te ontwikkelen in een 
bijzonder vakgebied 

• Beginnen met ondersteuning van lopende 
projecten, maar zo spoedig mogelijk werken in 
nieuwe trajecten 

• Werken vanuit onze locatie in Rijswijk 
• De mogelijkheid per direct te beginnen, de eerste 

fase is 1 jaar, een arbeidsrelatie voor lange termijn 
is ons uitgangspunt 

	  

Interesse? 
 
Stuur je reactie met cv 
en krachtige motivatie 
waarmee je aantoont  
dat je aan de genoemde 
kandidaatswensen 
voldoet uiterlijk 31 
maart 2015 naar 
annemieke@stigdelta.nl.  
 
Meer bedrijfsinformatie 
vind je op 
www.stigdelta.com.  
 
 
	  


