
 
SENIOR PROJECTMANAGER 

Showpony is HET modellen, entertainment en hospitality bureau voor echte, creatieve, en outgoing mensen. 
Showpony specialiseert zich in mensen. Showpony's werken voor de bekendste merken en bedrijven op 
evenementen, brand activations, fashion shows, fotoshoots, films en commercials. 
Wij werken met bedrijven zoals: Jagermeister, Bacardi, Dorst & Lesser, Tasty Lemon, A Brand New Day, 
Scotch & Soda 

 
Wij werken vooral met “echte mensen” zoals dat zo mooi heet en wij  zoeken de match  tussen Showpony's 
en merken uit. Persoonlijke ervaring met deze mensen is key hier in, want dit gaat niet op basis van cijfers of 
statistieken. Wij  casten iedere Showpony handmatig, face to face, onze kwaliteitscontrole is groot.  

 
Showpony is in de kern een creatief bedrijf. Een verzameling van mensen die ervaring en sporen hebben 
verdiend in de film, tv, muziek en evenementen industrie. Ook is er een grote passie voor de hospitality 
industrie. Dit DNA maakt Showpony een unieke verzameling van multitalenten die hun kennis in een brede 
verzameling branches uiteen kunnen zetten. Ons team en DNA beschrijven we als extravert, echt, 
girl/boy/they next door met een scherp randje, divers en inclusief maar niet omdat het moet maar omdat het 
sinds dag 1 diepgeworteld is in de bedrijfscultuur. Mensen die niet altijd binnen de standaarden van de 
traditionele industrieën vallen en getalenteerd zijn op meerdere vlakken. Geen lege poppetjes! 
 
 
Wat wij bieden: 
Als Senior Projectmanager werk je in een bijzondere en losse werkomgeving waar constant indrukwekkende 
events, commercials en brand activations voorbij komen waar je de leiding over hebt. Je schakelt direct met 
de CCO & CEO en bent onderdeel van het Management team.  Een klein hecht team, veel vrijheid, 
zelfstandig werken en veel verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken. Je krijgt een Junior Project manager 
en een stagiair om je te assisteren bij de projecten die je runt.  Er wordt een passend salaris geboden, 
afhankelijk van ervaring en opleiding van € 2400,-- tot € 3000,--bruto per maand, gebaseerd op een fulltime 
dienstverband.  

Daarnaast zorgt Showpony voor begeleiding, ervaring, een stukje opleiding en ontwikkeling. Wij blijven 
vernieuwen. We zijn net zo flexibel als onze flexwerkers, stellen geen strenge overdreven voorwaarden, 
maar garanderen wel een grote leveringszekerheid, met geweldige mensen en laagdrempelige manier van 
werken.  

 
Wat wij zoeken! 
Een ervaren Senior Projectmanager ! 
het allerbelangrijkste is dat je enthousiast wordt van ons bedrijf en graag met ons wilt werken.  Je hebt een 
HBO/ WO studie afgerond, bijvoorbeeld in Media, entertainment, Communicatie, Hotelschool. 
Ook als je een bachelor of master hebt behaald in een andere richting, verzoeken wij je te reageren.  
Je hebt ervaring als manager, of dit nu in een soortgelijke omgeving is of op event/entertainment/hospitality 
gebied.  
Je bent communicatief vaardig, hebt inlevingsvermogen, kan zeer zelfstandig werken, bent verantwoordelijk, 
betrokken en uiteraard goed samenwerken. Leidinggeven en delegeren gaat je makkelijk af en een je hebt 
voldoende “helikopter view”, daarnaast is produceren je tweede natuur. 
Je voelt je thuis bij onze informele manier van werken en communiceren maar weet ook wat het is om 
desondanks dit altijd super professioneel te zijn.  
Je bent flexibel en stressbestendig.  
Uiteraard heb je een goede schriftelijke en mondelinge beheersing van het Nederlands en Engels! 
Natuurlijk wil je veel leren zodat je je ontwikkelt tot een ervaren Senior Projectmanager en doorgroeit binnen 
Showpony!  
 

Zie jij je toekomst al bij Showpony? 
Dan maken we graag kennis met je. Stuur aub je CV & Motivatie naar ons op (info@showpony.nl) !  

PS. we zijn gek op secret talents, dus als jij toevallig harp kan spelen, een radslag kan of stiekem goed kan 
hoelahoepen, vertel het ons! Je weet maar nooit wanneer het van pas komt :D 

 

 


