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PROJECT MANAGER FIELD                                             

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Ben je een organisatietalent en iemand die heel 
nauwkeurig kan werken? Werk je graag met een toffe bende die jaarlijks samen erop uit 
gaat? Dan ben jij de Project Manager Field die wij zoeken! 
 
iVOX is een online marktonderzoeksbureau. Wij voeren onderzoeken uit via vragenlijsten, 
focusgroepen en maken spraakmakende interactieve applicaties zoals ‘De Stem van 
Vlaanderen’.  
Onze kantoren, gevestigd aan de Leuvense Vaart, huisvesten een team van enthousiaste 
collega’s die er dag na dag voluit voor gaan en die uitkijken naar jouw komst! 

 

De taken van een Project Manager zijn heel divers. Je bent verantwoordelijk voor de 
opvolging van je eigen marktonderzoek-projecten. Je biedt kwalitatieve klantenservice en -
support aan door planningen en deadlines op te stellen.  
 

Je staat continu in nauw contact met je klanten zodat ze steeds geïnformeerd zijn over de 
stand van zaken. Je bent een krak in plannen en je weet telkens de juiste prioriteiten te 
leggen! Je gaat nauwkeurig en kritisch te werk en hebt onvolkomenheden snel in de gaten. 
Je bent analytisch sterk met een natuurlijke aanleg voor logisch redeneren.  
Je kan werken met Excel en PowerPoint en kennis hebben van SPSS (of soortgelijke 
software) is een pluspunt. 
Je bent communicatief sterk, zowel telefonisch, face-to-face als via mail. Als je dit ook in het 
Frans kan is het een enorm pluspunt. Je hebt een diploma bachelor/master met eventueel 
al een eerste ervaring in een commerciële omgeving. 
 

Naast beheerder zijn van het proces van een online survey ben je ook verantwoordelijk voor 
het resultaat ervan. Je analyseert de vragenlijsten van je klant en bepaalt de logische flow 
van de vragenlijst (zogenaamde “routing”). Voor de online dataverzameling bereid je het 
marktonderzoek-project voor. Via de survey software zet je vragenlijsten om in een digitale 
online vragenlijst, of je laat dat aan onze partner over. Hierbij ben je kritisch voor jezelf en 
de partner én zorg je dat de vragenlijst foutloos geprogrammeerd is/wordt voor je het aan 
de klant bezorgt. 
 

Wij zijn een onderneming waar open communicatie belangrijk is en persoonlijke 
ontwikkeling staat bij ons centraal. Er is ruimte voor initiatief en om te zijn wie je bent! 
 

Ons ambitieus team houdt van fun op de werkvloer. Zo houden we teambuildings, gaan we 
wandelen met Lena (onze company dog) en kan je ons vrijdagmiddag voor de lunch vinden 

in de brasserie om de hoek (met terrasje in de zon☀️). We trakteren elkaar regelmatig op 
ijsjes, taart of smoothies ter gelegenheid van verjaardagen en geslaagde projecten of 
gewoon, zomaar!  
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Wij bieden een competitief loon dat overeenkomt met je ervaring. Het wordt aangevuld met 
heel wat extralegale voordelen: maaltijd- (t.w.v. €8)en ecocheques, een groeps- en 
hospitalisatieverzekering en een 13de maand. Je krijgt een laptop, een gsm-abonnement, 
een abonnement van het openbaar vervoer en mag gratis deelnemen in het bedrijfsplan 
voor internet voor thuisgebruik (Telenet). Je presteert wekelijks 40 uren waardoor je 12 
compensatiedagen hebt bovenop je 20 verlofdagen. Daarnaast krijg je fruit en lekkere koffie 
en thee op kantoor en we houden al eens van een spelletje Twister of mega Jenga!  
 

__________________________________________________________________________________________ 

Heb je al zin gekregen om bij ons te komen werken? 

 

Aarzel dan niet en stuur ons vandaag je CV en motivatie: vacatures@ivox.be  
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