
 Corda Campus Kempische Steenweg 311/2.17 – 3500 Hasselt - Belgium 
 

HappyWebManager 

Project Management 
• Opstarten en in goede banen leiden van websiteprojecten, volgens de afgesproken eisen van de 

klanten en binnen de vooropgestelde deadlines 

• Supportaanvragen van klanten managen 

• Contactpersoon tussen enerzijds de klant en anderzijds de uitvoerders (freelancers of 

studenten: webdesigner, graficus, copywriter, …) 

• Waken over tijden en budgetten (met nacalculatie en eventuele aanpassing van ons aanbod) 

• Creatief en kritisch meedenken over ideeën 

• Follow -up meetings met klanten: telefonisch, skype, op Corda of bij de klant 

Social Media 
Onderhoud Social Media platformen van klanten: Ideeën, planning, opvolging 

Klantenbezoek 
Klanten die HappyWebsites heeft gebeld bezoeken. Dit zijn warme/hot leads die (en/of): 

• ter plaatse meer uitleg willen over onze aanpak 

• iemand fysiek willen zien om overtuigd te worden 

• vragen om het contract bij hen te komen ondertekenen 

Mijn profiel  
• Ik kan de verantwoordelijkheid van een project volledig op me nemen.  

• Ik ben stressbestendig en behoud steeds het overzicht dankzij mijn organisatietalent. 

• Ik werk ordelijk, gestructureerd en leg een grote stiptheid aan de dag. 

• Ik getuig van discipline: respecteren van deadlines en ik waak over een goede communicatie 
tussen de verschillende betrokken partijen. 

• Ik ben een echte consultant; bovenal zeer klantgericht en communicatief: ik hanteer een 
uitermate professionele en vriendelijke communicatie, zowel geschreven als gesproken, en 
schuw telefonisch contact niet. 

• Basiskennis webdesign, kennis van Wordpress en Woocommerce is een pluspunt. 

• Sociale media ken ik beter dan mijn lief, ouders of vrienden. 

• Ik heb een passie om de laatste nieuwe snufjes in websitebouw en zoekmachineoptimalisatie te 
leren. 

En wat biedt HappyWebsites? 
• Zeer afwisselende job binnen de disciplines van project management, sales en marketing 

• Ruimte voor eigen initiatieven. Als het ons vooruithelpt: doen!  

• Erkenning voor mijn inspanningen. 

• Werken in een jonge en ‘groene’ (zelfsturende) organisatie met een open dialoog 

 

Onmiddellijke indiensttreding. 
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Contact 

Karen Jacobs /  Happy Girl  
karen@happywebsites.be  | 011 960 282 
 
HappyWebsites  
www.happywebsites.be  
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