Project Manager

Function type:

Freelance - Vast

Duration:

Location:

Olen

Reference:

202008360

Description:
Wij zoeken in de eerste plaats naar kandidaten met het ‘Anankei DNA’. Dit zijn gemotiveerde kandidaten met
een positieve ingesteldheid en ‘can do’ mentaliteit. Dream IT, Trust IT, Go for IT: dit is wie we zijn.
Dream IT: Hoog mikken: het zit in onze genen. Ambitie uitstralen. Elke dag dromen over wat de volgende dag
kan brengen.
Trust it: Er loopt bij anankei een pak talent rond. Daarom vertrouwen wij er altijd op dat alles goed komt.
Talentvolle collega's die elkaar vertrouwen dat is een garantie op succes.
Go for IT: Wij hebben het liever over uitdagingen dan over problemen. Wij zoeken en vinden oplossingen, ook
als die niet voor de hand liggen. Wij gaan ervoor.
Wie dit DNA met ons deelt, past 100% bij ons.
Voor onze klant uit Olen zijn we op zoek naar een gedreven Project Manager
Functie omschrijving :
Onze klant zorgt voor de installatie en programmatie van schermen voor meerdere grote spelers de Belgische
markt.
Op deze schermen worden bepaalde boodschappen geprogrammeerd.
Tevens zijn deze bv. ook gekoppeld aan een systeem waarbij men bij het overschrijden van een bepaald aantal
personen binnen een ruimte een boodschap kan plaatsen dat er niemand meer binnen mag.
Bij deze roll-outs van schermen moeten er techniekers worden aangestuurd.
Er moet een correcte planning opgemaakt worden en overleg gepleegd worden met de respectievelijke klanten.
Je werkt in een team van 5 PM’s die elk hun eigen projecten leiden die procesmatig verlopen en waar ook wel
een stuk administratie bij komt kijken.
Bij de job hoort ook, in sommige projecten, het aansturen van de solution architecten of de software afdeling en
eventueel zelf de ‘content designers’
Remote werken is zeker toegelaten.

Requirements:
Jouw achtergrond / Kennis ?
- Project Management functies uitgevoerd is een must met een hands-on mentaliteit
- Goede technische IT bagage
- Sterke Software en hardware kennis (Must)
- Windows sterke kennis (Must)
- Server en netwerk sterke kennis

- Je kan 'out of the box' denken
- Je kan zelfstandig werken
- Planmatig werken
- Planningen opstellen voor techniekers
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