
 
Voor de verdere uitbouw van onze activiteiten, is iTanks op zoek naar 
een Projectmanager (32-40 uur) 
 
iTanks is hét kennis- en innovatieplatform voor de industrie. Wij verbinden en 
inspireren mensen, halen vragen op uit de industrie en proberen deze op te lossen 
met de kennis en kunde van ons netwerk. Sinds de oprichting in 2012 is de non profit 
stichting iTanks gegroeid tot een actief innovatieplatform met circa 140 partners en 
zijn we actief in alle Nederlandstalige industriehubs van Antwerpen tot Eemshaven 
met Rotterdam als thuishaven. In deze business-to-business omgeving organiseren 
we evenementen zoals brainstorms, beurzen, ontbijtsessies en innovatieboosters en 
doen we projecten en opdrachten voor onze partners. We delen onze informatie niet 
alleen op het podium maar ook via nieuwsbrieven, social media, podcasts en 
niet in de laatste plaats met de iAsk App. 
 
Voor de verdere uitbouw van onze activiteiten zoeken we een Projectmanager voor  
32-40 uur per week. Als projectmanager bij iTanks heb je -net als elk teamlid- een 
belangrijke rol in de activiteiten. Je ondersteunt de operationeel directeur bij de 
dagelijkse gang van zaken én pakt zelf ook projecten op. 
 
In samenwerking met de eventmanager zorg jij dat onze events en activiteiten 
zichtbaar zijn binnen het iTanks netwerk én daarbuiten. En met de business 
developer heb je goed contact met ons netwerk om het nieuws en de innovaties van 
onze partners op te halen, te beschrijven en te delen. 
 
Bovendien heb je een marketing kijk op de zaak, je weet wat er aan zit te 
komen en zorgt op een pro-actieve manier dat daar aandacht en zichtbaarheid voor 
is. Jij beheert de website, nieuwsbrieven, social media en andere uitingsvormen. Je 
zoekt naar nieuwe manieren en optimaliseert de bestaande communicatie. 
 
Je profiel 
Je bent een duizendpoot met ervaring in projecten en met marketing- 
en communicatie in een B2B, liefst industriële, omgeving. Daarbij kan je zelfstandig 
aan je projecten werken, in goed contact met je collega’s. Je hebt snel door hoe een 
organisatie loopt en overziet de situatie. Hiervoor neem je ervaring mee van eerdere 
banen/projecten en heb je een HBO werk- en denkniveau. 
 
Je combineert een hands-on aanpak voor de dagelijkse activiteiten met het 
talent om verder te kijken dan de komende week. 
 
Wil je meer weten? 
Neem contact op met Mark Oosterveer 
Operationeel directeur stichting iTanks   
mark@itanks.eu 06 5398 7336 
 


