Project Manager

Function type:

Freelance - Vast

Location:

Halle/Haasrode

Duration:

Longerm

Reference:

202007837

Description:
Beschrijving opdracht:
De organisatorische verandering is al doorgevoerd. Het samenbrengen van de informaticasystemen is nog volop
in ontwikkeling.
Deze IT systemen zijn gebouwd met een verouderde programmeertaal en willen we daarom omzetten naar
Java, samen met een nieuw datamodel en nieuwe functionaliteiten.
Om de programmaroadmap op tijd te kunnen opleveren hebben we project managers nodig om de komende
jaren de verschillende projecten in het programma op te leveren.
We zoeken daarvoor een Project Manager die samen met collega’s deze projecten tot een goed einde kan
brengen. Het aansturen van goede business en functionele analysefases is hierbij de grootste uitdaging, maar
ook het betrekken van de gebruikers en zorgen voor een goede implementatie (uitrol) is even belangrijk.

Requirements:
De PM zal hoofdzakelijk werken met een team van business analisten, functioneel analisten en een IT architect.
De PM zal goed moeten afstemmen met het programma kernteam en met een delivery manager die instaat voor
de eigenlijke ontwikkeling.
Praktische informatie:
Plaats van tewerkstelling: 5 dagen/week Halle, eventueel 1 dag/week Haasrode.
Skill set:
• 5+ jaar ervaring als Project Manager
• bedreven in het managen en aansturen van moeilijke business & functionele analyse fasen en daarbij in staat
is om goed om te gaan met een assertieve business
• gewoon zijn te werken met teams die nog een groei door te maken hebben in maturiteit. De PM dient ook
energie te halen in het sterker maken van een team.
• liefst ervaring te hebben in het werken in een programma context
• kennis van project management methodologie
• affiniteit met IT (zowel mainframe als Java)
• in staat om de brug te slaan tussen business en IT
• in staat om erg complexe optimalisatie vraagstukken in goede banen te leiden
• teamplayer
• doel- en resultaatsgericht
• sterk organisatorisch en coördinerend talent
• planmatig
• kan zich snel inwerken

• pragmatisch
• sterke open communicator
• sterke relationele vaardigheden
• ervaring/voeling met organisatorische change
• talenkennis: NL/EN/FR
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