IT Project Manager
Solucious

P22 – 172
Start:
Locatie:
Duurtijd:
Regime:

Asap
Thuiswerk + Bornem + Halle: hoofdopdracht speelt zich af in Bornem, sporadische
verplaatsingen naar Halle zijn tevens nodig
12 maanden (met reële kans op verlenging, aangezien de projecten langer lopen)

Fulltime (4/5 is bespreekbaar)

Ik ben op zoek naar een IT project manager die een 2-tal verschillende opdrachten, die wel
gelijkaardige competenties vragen, in parallel kan managen.

De eerste en belangrijkste opdracht:
WMS implementatie Solucious
Doel:
Met dit project willen we een WMS-oplossing implementeren die flexibel en future-proof is. Het
WMS-systeem moet de logistieke processen, die nodig zijn binnen de volledige supply chain van
Solucious, ondersteunen.
Het geïntegreerde systeem moet stabiel, kosten-efficiënt en performant zijn. Het zal ook de
flexibiliteit bieden om de bestaande (as-is) processen in te richten en te optimaliseren waar
mogelijk.
Door de invoering van geoptimaliseerde processen en een nieuw WMS-systeem willen we de
kwaliteit van onze supply chain verbeteren, ttz nog meer leveringen die volledig zijn of ‘in full’.
Met dit project willen de productiviteit verhogen en dit in heel wat logistieke operaties:
receptioneren, aanvullen en wegzetten, order picking, …
Aandachtspunten:
Dit project is enerzijds technisch, omdat integratie met onze legacy-omgeving niet te
onderschatten zal zijn. Affiniteit met het technische is dus belangrijk. Anderzijds is ook
change management heel belangrijk (impact op heel wat medewerkers) en is er veel
aandacht nodig voor de samenwerking tussen verschillende partijen in het project
(business, vendor, IT-team(s), …).
Samenwerking met Indische collega’s voor het op zetten van de integraties dient volgens
een welbepaald ‘stramien’ te gebeuren, dus goede organisatie is belangrijk.
Opzet van support voor de oplossing zal de nodige aandacht vragen, aangezien we van een
eerder legacy omgeving met eigen ontwikkelde software, voor een groot deel overstappen
naar een pakketoplossing.
Het totale resterende werkvolume van dit project is geschat op meer dan 3.000 mandagen. De
voorziene doorlooptijd is nog 1,5 à 2 jaar.
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Het PM-werkvolume bedraagt minimaal 3 dagen/week. Dit zal mede afhangen van de nog te
bepalen organisatiestructuur (werkpakketten) van het project.
Het project is in definitie, de realisatie zal het laatste kwartaal van dit jaar kunnen starten.

Eventuele bijkomende opdracht:
Nog te bepalen (optimalisatie) project voor Solucious of Colex
•
•

ofwel een project waarbij het gebruik én de integratie van een pakketoplossing wordt
geoptimaliseerd
ofwel een project op onze legacy omgeving

Skill set:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10+ jaar ervaring als Project Manager
kennis van waterfall project management methodologie
sterk doel- en resultaatsgericht, sterk in delivery
o afspraken maken, organiseren, coördineren en opvolgen
in staat om zich snel in te werken
ervaring in IT-projecten waarbij eigen software wordt ontwikkeld én in
pakketimplementaties
in staat om de brug te slaan tussen business en IT
sterke, open & gerichte communicatie
ervaring met projecten met impact op processen
ervaring met organisatorische change
in staat om energie te mobiliseren en mensen te enthousiasmeren
zelfstandig én tegelijk teamplayer met een sterk empathisch vermogen
pragmatisch
sterke relationele vaardigheden
in staat om structuur te brengen
talenkennis: NL/FR/EN
pluspunten:
o commerciële feeling
o ervaring in retail, logistiek en/of supply chain
o duizendpoot die in staat is om verschillende stromen tegelijk te managen
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