Project Manager

Function type:

Freelance - Vast

Location:

Gent

Duration:

6m+

Reference:

202108587

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 Gent zijn we op zoek naar een ervaren Project Manager.
Als project manager coördineer je alle projecten. Dit doe je in samenwerking met jouw 3 collega project
managers. Je behoudt het overzicht en stuurt aan waar nodig.
Jouw belangrijkste taken zijn:
- Je maakt, in samenwerking met jouw team, projectplanningen op en toetst af of de opgestelde termijnen
haalbaar zijn
- Je coördineert multidisciplinaire projectteams zodat doelstellingen gerealiseerd worden (zowel kwaliteit, budget
als doorlooptijd)
- Je houdt de ontwikkelingen en evoluties van de projecten nauwgezet bij
- Je staat in nauw contact met de opdrachtgever en stemt projectvoorstellen af, legt verschillende mogelijkheden
voor en verstrekt adviezen inzake
te maken keuzes
- Je rapporteert de projectstatus aan de opdrachtgever en andere belanghebbenden, je pleegt regelmatig
overleg over de voortgang van het project
en de knelpunten die erbij komen kijken
- Je hebt ook een trekkende rol in je team waar je als motivator een steun en toeverlaat bent voor je collega’s

Requirements:
Jouw achtergrond, skills en ervaring :
- Je hebt een Bachelor of Master diploma in IT
- Je hebt minimum 5 jaar ervaring in project management binnen software ontwikkeling (.NET en/of Java) IT
- Je beschikt over ervaring met het leiden van projecten in Agile omgeving
- Je bent een uitstekende team player
- Je hebt oog voor kwaliteit

- Je kan mensen overtuigen en hebt impact op een team
- Je hebt uitstekende organisatorische vaardigheden
- Je beschikt over een helicopterview, hanteert een pragmatische aanpak en je kan meedenken met de
organisatie
- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
- Ervaring binnen de logistieke/maritieme sector is een plus
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