Vacature: Projectmanager Junior/Senior
(fulltime)

Je bent analytisch ingesteld
en je hebt affiniteit met IT.

Je bent gedreven en
werkt
oplossingsgericht.

Een echte teamspeler maar je kan ook
zelfstandig werken.

Omschrijving

Projectmanager ben je verantwoordelijk voor het beheren van diverse projecten van
A tot Z. Je brengt de noden en wensen van de klant verder in kaart en dit doorheen
diverse meetings met en bij de klant. Je stelt na elke meeting een verslag op en je
hebt aandacht voor de diverse TO DO's die uit elke meeting komen. Deze beheer je
volledig binnen het eigen softwarepakket MyDigi. Je beheert per project: de
projectscoop, de planning, de financiële impact, de test en prototypefase en je
begeleidt zowel de interne medewerkers als de externe klanten tot de volledige
oplevering. Je bent naast de salespersoon mee het eerste aanspreekpunt voor onze
klant.

Wat verwachten we van jou?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt al relevante ervaring als projectmanager.
Je hebt ervaring en goesting om voor een KMO te werken.
Je wilt je met volle overgave en goesting smijten in deze uitdagende job
boordevol afwisseling. Geen dag is dezelfde!
Je bent analytisch ingesteld en hebt een zwak voor IT.
Je bent planmatig ingesteld en hebt oog voor detail.
Je bent gedreven, gaat tot het uiterste en denkt oplossingsgericht.
Je volgt de ontwikkelingen van elk project op.
Je werkt graag zelfstandig maar bent ook een teamplayer.
Je communiceert en rapporteert duidelijk naar klanten en het technisch team.

•
•
•
•

Je spot opportuniteiten en pikt die mee op.
Je bezoekt klanten, geeft presentaties en opleidingen op maat aan onze klanten.
Je rapporteert wekelijks aan het management.
Je bent stressbestendig en hands-on. Je toont initiatief en neemt
verantwoordelijkheid.

Jobgerelateerde competenties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Functionele behoeften van de klant analyseren.
De realisatie van projecten in goede banen leiden.
Gebruikers, klanten en diensten adviseren en hen technisch ondersteunen.
Een technisch team coördineren.
Kennis van PMBOK, Prince 2, …
Technische oplossingen uitwerken, voorstellen en evalueren.
Veranderingen aanbevelen aan bestaande en mogelijke klanten.
Controleren of het risicobeheer toegepast wordt.
Meewerken aan de testfase en oplevering van ontwikkelde toepassingen.
Documentatie opstellen.

Talenkennis
•
•
•

Nederlands – zeer goed
Engels – zeer goed
Frans – goed

Vereiste diploma
•
•

Professioneel (gerichte) Bachelor (PBA)
Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in
aanmerking voor deze job.

Rijbewijs
•

B

Wat bieden we jou?
•
•
•
•
•
•

Een voltijds contract van onbepaalde duur.
Een high-end software ontwikkelingsplatform.
Een goede begeleiding en opleiding on the job.
Ruimte voor verantwoordelijkheid en diverse doorgroeimogelijkheden.
Een aangename werksfeer met toffe collega’s.
Een competitief loon, aangevuld met andere voordelen.

Plaats tewerkstelling?
CTK BVBA
Wouter Haecklaan 1bis
2100, Deurne
Vul jij het team perfect aan met jouw kennis?

Stuur dan snel jouw motivatiebrief + CV naar personeel@mydigi.eu

