
 

Arteel is de Belgische pionier en marktleider op vlak van waardering & loyalty programma’s. 82% van de beste 

Belgische werkgevers kiezen ons als partner. Vorig jaar waren in onze projecten 150.000 medewerkers en klanten 

in 39 landen betrokken.  

Bij Arteel is Employee Experience ons vak. En dat begint bij onze medewerkers. Voor onze hoofdzetel in Herent 

zijn we op zoek naar een 

Project Manager met commercieel inzicht 
Als lid van ons Customer Success team, werk je samen met de verkoopploeg en beheer je een klantenportfolio 

waarvoor je waardering of klantenloyaliteitsprojecten opzet. Je begeleidt klanten op lange termijn om te zorgen 

dat hun project tot een prachtig succes uitgroeit. 

Jouw verantwoordelijkheden 

 De technische ondersteuning van onze Account Executives die de projecten verkopen. 

 Het ingeven van de nodige instellingen in onze softwareapplicaties voor de IT technische projectopzet. 

 De opstart van nieuwe projecten in samenwerking met de verschillende aanspreekpunten bij onze klanten. 

 De organisatie van drukwerk in overleg met onze Creative Designer en onze externe drukker. 

 De regelmatige opvolging na lancering om proactief te waken over de klantentevredenheid. 

 Het signaleren van nieuwe opportuniteiten bij bestaande klanten aan de Account Executives. 

Jouw profiel 

 Je bent een positieve, gedreven persoonlijkheid, voor wie het nemen van verantwoordelijkheid en 

meedenken binnen een organisatie in je natuur zit. 

 Je bent een analytische denker met oog voor details maar die tevens alles in een globaal perspectief kan zien.  

 In de veelheid aan uitdagingen is het belangrijk dat je prioriteiten kan inschatten. Je werkt goed 

georganiseerd en met zin voor orde en precisie. 

 Vermits onze projecten worden aangestuurd door mensen ben je een goede teamplayer en communicator!  

 Je bent geboeid door positieve psychologie en zelfontwikkeling van de mens. 

Ons aanbod 

 Arteel is een familiebedrijf waar je het gevoel hebt vanaf het eerste moment echt deel uit te maken van een 

hecht team. 

 De persoonlijke en kwalitatieve aanpak naar onze klanten reflecteert zich ook in onze bedrijfscultuur. Wij 

stellen initiatief op prijs en bieden afwisselende functies aan met ruimte voor creativiteit en ontplooiing. 

Gedrevenheid en professionalisme vertalen zich in een aangepast loon.  

 Voel je je aangesproken door onze spirit, surf dan snel naar www.arteel.eu en laat je verrassen door de passie 

van ons team!  

 Bekijk de Top 26 redenen om bij Arteel te werken' op www.arteel.eu/nl/careers/    

Interesse? Wees snel en solliciteer vandaag nog! 

We kijken uit naar je Nederlandse of Engelse CV en motivatiebrief!  

Neem contact met ons op via careers@arteel.eu. 


