
Wie we zijn: Letink Design 

Wij zijn gespecialiseerd in het maken van interactieve 3D presentaties voor de technische 

sector. Wij brengen techneut en (eind)gebruiker dichter bij elkaar, door gebruik te maken 

van duidelijke beelden, waarbij geen technisch inzicht benodigd is. 

Kortom, het optimaliseren van communicatie!

Ons team bestaat uit creatieve techneuten en technische creatievelingen. Een constante 

wisselwerking die ons bedrijf in balans houdt. Alleen op deze manier ontwikkelen wij de 

beste digitale 3D experiences voor onze klanten. 

Wat we zoeken: Projectmanager

Wij zoeken een projectmanager die fungeert als de centrale spil tussen onze productie-

medewerkers, het managementteam en onze klanten. Jij bent verantwoordelijk voor het 

opstellen (en het bewaken) van de lopende projecten. Dit houdt in: de planning, budget, 

kwaliteit, maar ook hét aanspreekpunt voor onze collega's en klanten

Wat ga je doen?

- Het uitvoeren en sturing geven aan projecten bij bestaande en nieuwe klanten; 

- Projecten voorbereiden voor uitvoering; 

- Communiceren van de tijdslijn, budget en scope naar opdrachtgevers; 

- Proactive interne en externe bewaking van planningen en opleveringen; 

- Sturing geven aan het productieteam; 

- Administratieve afhandeling van de projecten. 

Wat we van jou verwachten 

Om een succesvolle start te maken in deze functie, is het belangrijk dat dat deze 

onderdelen in jouw pakket van competenties opgenomen zit:

- Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau; 

- Je hebt basiskennis of aantoonbare ervaring met IT en techniek; 

- Je bent sparringpartner en aanspreekpunt voor zowel klant als collega; 

- Je kunt makkelijk schakelen tussen verschillende disciplines binnen de organisatie en 

een project; 

 

 

Vacature



- Je beschikt over een goed plannings en organisatorisch vermogen; 

- Je hebt goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht (met een neus 

voor commerciële kansen); 

- Je spreekt, leest en schrijft vloeiend Nederlands en Engels; 

- Je bent proactief ingesteld, verantwoordelijk en beschikt over een probleemoplos-

send vermogen. 

Wat wij jou bieden

In ruil voor jouw management-talent bieden wij jou:

- Een leuke, afwisselende en uitdagende baan; 

- Een marktconform salaris, met de mogelijkheid om door te groeien; 

- Veel gezelligheid tijdens en buiten werktijd i.c.m. een informele bedrijfscultuur waarin je 

mogelijkheden hebt je ideeën te realiseren en jezelf verder te ontwikkelen; 

- Mogelijkheid om (deels) vanuit huis te werken; 

- Bedrijfsfeesten, uitjes en (vrijdagmiddag)borrels; 

- Budget voor professionele ontwikkeling. 

Aanbod

- Een startsalaris tussen de €2750,- en €3500,- bruto per maand o.b.v. 40 uur 

(afhankelijk van leeftijd en ervaring); 

- Arbeidsduur 32-40 uur (in overleg); 

- 25 vakantiedagen; 

- Reiskosten vergoeding; 

- Vakantietoeslag van 8% van je bruto salaris;  

- Uitzicht op een vaste aanstelling; 

- Pensioenregeling; 

- Werkschema: dagdienst ma-vr. 

Werkomgeving: Eén team, één taak! 

Het maken van 3D experiences behoeft ervaring binnen verschillende specialiteiten. Bij 

Letink Design zijn deze verdeeld over designers, 3D-developers en programmers. Een ding 

dat iedereen in ons team gemeen heeft, is dat we gepassioneerd zijn over het maken van 

digitale 3D experiences. Vooral vanwege de benodigde combinatie van creativiteit en 

techniek. 

Geïnteresseerd? Stuur een leuk en creatief bericht via het contactformulier of 

rechtstreeks naar dave@letink.nl. Als je bij je aanmelding alvast je CV en 

motivatie zou kunnen meesturen, dan zou dat super zijn. Ik kijk er naar uit je te spreken! 

Groet, Dave Letink


