
 
 
De WCS Group, opgericht in 1987, bestaat uit 12 succesvolle Nederlandse en Belgische 
ondernemingen die hun sporen hebben verdiend op het gebied van hoogwaardige meertalige 
communicatie. De bedrijven van de WCS Group werken voor opdrachtgevers uit de hele wereld.  
Onze vestiging in Gent, Wilkens c.s. Vertalers en Tolken, is toonaangevend in de vertaalwereld. Met 
hun compacte, toegewijde team leveren zij vertalingen van de hoogste kwaliteit aan hun klanten. De 
belangrijkste waarden? Flexibiliteit en vernieuwing, kwaliteit en vertrouwelijkheid. Zij vertalen voor 
elke sector – juridisch, medisch en technisch – en dankzij hun wereldwijde netwerk van 
freelancevertalers behoort vrijwel elke combinatie van bron- en doeltaal tot de mogelijkheden. 
Ons team is op zoek naar een nieuwe 
 

Projectmanager 
 
Functieomschrijving 
 
Als projectmanager verzorg je de intake, de uitvoering en de levering van vertaal-, schrijf- en 
tolkopdrachten van onze klanten. Dit is een baan voor mensen met organisatietalent en die niet bang 
zijn voor veel zelfstandigheid of een stevige werkdruk. Samen met onze accountmanagers zorg je dat 
opdrachten van klanten op de juiste manier, tijdig en correct worden uitgevoerd.  
Je verzorgt de communicatie met de klant, schrijft offertes, onderhandelt met freelancers en 
bewaakt de voortgang. Als projectmanager ben je de spin in het web en lever je een substantiële 
bijdrage aan het bedrijfsresultaat. 
 
Functie-eisen 
 

• Bachelor / eventueel master, bij voorkeur in (ver)talen of communicatie.  
• Je bent enthousiast, klantgericht, positief ingesteld en je hebt een commerciële drive. Je 

functioneert ook prima onder een hoge werkdruk.  
• Je beheerst de volgende talen mondeling en schriftelijk: Nederlands, Frans en Engels.  

• Je kunt vlot overweg met de courante Office-toepassingen en eventueel ook CAT-tools 
(MemoQ, Trados).  

• Je bent een echte teamplayer en communiceert vlot, ook telefonisch. 
• Je hebt oog voor detail en behoudt het overzicht in complexe situaties.  
• Je bent fulltime beschikbaar (40 uur per week). 

 
Arbeidsvoorwaarden 
 

• Een zelfstandige baan met veel afwisseling en vrijheid. Je komt te werken in een jong, 
dynamisch team met een open, informele werksfeer.  

• Een marktconform salaris en extralegale voordelen.  
• Persoonlijke groei. Wij hebben onze eigen Academy, die je helpt met aanvullende 

opleidingen, trainingen en de verdere ontwikkeling van je talenten. 
 
Meer informatie? Ga naar www.wilkens.be of neem contact op met Ann Paeps, Administratief HR 
Medewerker, via +32 (0)9 265 00 40. Solliciteren kan direct met CV en motivatiebrief via 
https://wilkens.be/vacatures of hr@wcsgroup.com . 
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