Project Leider ICT
P21 – 040
Start datum:
Locatie:
Duurtijd:
Niveau:

Asap
Deels Brussel, maar veel thuiswerk mogelijk, ook na Covid
Tot eind 2021 met kans op verlenging
Senior

Gewenste profiel
• Hogere opleiding (Master of Bachelor) met technische/engineering achtergrond of gelijkwaardig
door ervaring.
• Aantoonbare ervaring in technische omgevingen waarbinnen de projecten zich situeren.
• Communicatie- en klantgericht, bij voorkeur door aantoonbare voorbereiding/training.
• Minimaal 10 jaar ervaring in ontwikkelingsprojecten waarvan minimaal 5 jaar ervaring in het
leiden en begeleiden van projecten
• Capaciteit om meerdere individuele projecten te overzien, en de inhoudelijke verbanden tussen
de diverse projecten te sturen en optimaliseren
• Taalvereiste: Nederlandstalig
• Projectbeheerstechnieken en tools kunnen hanteren (risicobeheer, issuebeheer, …)
• Kennis van MS Project, MS Office (zoals PowerPoint, Excel, …).
• Kennis van ITIL.
• Zeer goede kennis van de terminologie, organisatie, rollen en processen van de PM methodologie
(bijv. Prince-2,PMI, PMBOK, …), bij voorkeur aangetoond door certificatie. In staat zijn om ter zake
expert kennis over te dragen
Technische context
Volgende projecten moeten opgeleverd worden:
• Uitbreiding subsidieloket voor opvolging (Angular JS, Java, Dynamics CRM)
• Migratie telefonie van PBX naar Microsoft Teams
• Uitrol nieuw Digital experencie platform + migratie van een aantal websites naar nieuw platform +
migratie emailmarketing naar nieuw platform
Business context
• Onze klant is op zoek naar een ICT projectleider die de business projectleider kan ondersteunen
en sensibiliseren. Daarnaast dient hij/zij ook het ICT-projectteam aan te sturen en de planning en
budget te bewaken.
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• De kandidaat rapporteert rechtstreeks aan de IT manager.
• We zoeken een kandidaat die pragmatisch de projecten kan leiden en dus ook de nodige
structuren opzet voor kleinere/grotere projecten indien nodig.
• Daarnaast dient hij/zij ook analytisch en kritisch mee te denken met de business en een Minimum
Valuable Product te kunnen bewaken.
• Bij oplevering dient ook de nodige support / monitoring-processen te worden opgezet zodat de
oplossing ook na oplevering nog de nodige opvolging krijgt.
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