
Vacature projectmanager  
AWAREWAYS - Utrecht 
 

Functieomschrijving 
AWAREWAYS zoekt een zelfstandige, sales gedreven projectmanager. Je werkt nauw samen met de 
commercieel directeur en neemt het klantcontact over zodra de verkoop heeft plaatsgevonden. De 
projectmanager is de schakel tussen de opdrachtgever en het interne bureau. Je stelt offertes op, draagt 
inhoudelijk en controlerend bij aan presentaties en andere rapporten die worden opgeleverd. Je maakt de 
planning voor projecten en bewaakt deze actief. Je zorgt gedurende het proces dat het project volgens afspraak 
wordt opgeleverd en blijft aansluiten bij de wensen van de opdrachtgever.  
 
Kortom, als projectmanager bij AWAREWAYS weet je met frisse energie, enthousiasme en 
doorzettingsvermogen de diverse projecten tot een goed einde te brengen.  
 

Gevraagd 
Geschikte kandidaten hebben bij voorkeur een achtergrond in communicatie en minimaal twee jaar ervaring op 
het gebied van traffic en/of projectmanagement. De gezochte projectmanager is een commerciële doener, 
creatief, communicatief, een netwerker en zelfstandig. Uitstekende beheersing van Nederlands en Engels in 
woord en schrift zijn een vereiste. Ervaring met indesign is een pré. HBO of WO geschoold.  
 

Geboden 
Geboden wordt een vaste functie voor 40 uur per week bij een jong bedrijf met vijf vaste medewerkers en een 
groot netwerk van freelancers. Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei.  
 

Functieomschrijving 
De volgende taken zullen tot jouw takenpakket behoren: 

•   Opstellen offertes in nauw overleg met de commercieel directeur; 
•   Sparringpartner en eerste contactpersoon van opdrachtgever; 
•   Verslaglegging van de klanten en projectvoortgang in het CRM-systeem; 
•   Opstellen projectplanning en actief monitoren en bijsturen; 
•   Projectmatige en inhoudelijke ondersteuning bij de uitrol van bewustzijnsonderzoeken; 
•   Support e-learning omgeving en onderhouden contact leveranciers AWAREWAYS; 
•   Onderhouden van de eigen communicatiekanalen (website, social, nieuwsbrief, etc); 
•   Onderhouden en uitbouwen van bestaande klanten d.m.v. relatiebeheer; 

 

Bedrijfsprofiel 
 
Achtergrond 
Informatie die op straat belandt door menselijke fouten is schering en inslag terwijl organisaties er technisch alles 
aan doen om de systemen dicht te bouwen. Zonder succes want de mens blijkt nog steeds in de meeste gevallen de 
zwakste schakel in de informatie/beveiligingsketen. AWAREWAYS is ervan overtuigd dat juist de mens het 
verschil kan maken. Als je de mens niet bewust maakt van de waarde en kwetsbaarheid van de informatie waar ze 
dagelijks mee werken hoe kun je dan verwachten dat je een veilige werkomgeving creëert?  



 
 
Wat doen we precies 
AWAREWAYS het vergroten van het bewustzijn en de kennis omtrent informatie/data en leren mensen hoe ze 
risicovolle situaties kunnen herkennen en hoe ze moeten handelen. In samenwerking met de Universiteit van 
Utrecht heeft AWAREWAYS een nulmeting ontwikkeld die de mate informatiebewustzijn meet bij organisaties. 
En door middel van e-learning modules (veilig reizen, social engineering, phishing, privacy, etc.), 
communicatiecampagnes, acteurssessies en andere methodieken trainen we medewerkers om veilig te werken. 
 
Bekijk de video over AWAREWAYS: https://vimeo.com/150765559 
   

Aanbod 
Je ontvangt een periodecontract voor minimaal 8 maanden a 5 àagen per week. Salariëring wordt vastgesteld op 
basis van eerdere werkervaring.  
 
Contact informatie 
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je motivatie (maximaal 1 A4, kort en bondig) en CV naar 
geertje@awareways.com. Voor meer informatie kijk op awareways.com of neem telefonisch contact op met 
Geertje Veenbergen, 06-53301278.  
 
Website: awareways.com 
 
Adres: 
Pythagoraslaan 101 
3514 AA Utrecht 
 
 
 


