Senior projectleider IT
Werk-/denkniveau

HBO / HBO+

Uren per week

32 - 40 uur

Standplaats

Weert

Ben jij de schakel tussen de klant en onze eigen organisatie en wil je meerdere projecten
managen? Binnen The DOC zijn we op zoek naar een enthousiaste senior projectleider IT.
In deze functie leid jij zelfstandig meerderen projecten. Daarnaast rapporteer je over de
voortgang, planning, de kosten en het (eind)resultaat aan de klant. Je bent in staat om
een brug te slaan tussen IT en de business. Je geeft actief invulling aan het managen van
de verwachtingen en stuurt daarnaast op enthousiaste en motiverende wijze je team(s)
aan, die invulling geven aan de projectresultaten.

Wat wij vragen
▪

Je bent eindverantwoordelijk voor de uitvoering, de oplevering en het financiële
resultaat van projecten

▪

Je stuurt op resultaat en zorgt voor de productieve inzet van de projectmedewerkers

▪

Je bent verantwoordelijk voor het vroegtijdig signaleren en oplossen van problemen,
risico’s en knelpunten

▪

Je zorgt voor een correcte afronding van het project en voor een tijdige, volledige en
projectoverdracht

▪

Je draagt zorg voor gebruik en volledigheid van de juiste standaard
projectdocumentatie

▪

Je plant specialisten in en zorgt dat werkzaamheden tijdig en binnen de
opdrachtomschrijving uitgevoerd worden

▪

Je biedt begeleiding en ondersteuning aan onze junior en medior projectleiders en
business consultants

▪

Je hebt aantoonbaar leidinggevende capaciteiten en weet jouw coachende insteek het
beste in collega’s naar boven te halen

▪

Je hebt een natuurlijke stijl van samenwerken

▪

Je bent primair werkzaam voor projecten vanuit The DOC en incidenteel inzetbaar
voor projecten op locatie bij klanten

▪

Je beschikt over conceptuele ICT kennis

▪

Je hebt een ondernemende instelling en een sterk ontwikkeld commercieel inzicht

▪

Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als projectleider

▪

Je hebt ruime ervaring met projectmanagement methodieken zoals Agile en/of Scrum

▪

Je bent stressbestendig

▪

Je spreekt zowel de Nederlandse als Engelse taal vloeiend en bent goed in woord en
geschrift

▪

Je bent in het bezit van rijbewijs B en bereid tot reizen

▪

Je bent goed in presentatie,- interview en gesprekstechnieken

▪

Dat jij past binnen onze kernwaarden:
o Jij weet je als geen ander in te leven in de uitdagingen van onze klanten en denkt
in oplossingen
o Je bent goed in professioneel, zakelijk en doelgericht werken
o Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
o Je komt met nieuwe ideeën en weet van aanpakken
o Je bent in staat om effectief in teams samen te werken

Wat wij als extra voordelen zien
▪

Kennis en ervaring op het gebied van Oracle

▪

Je bent in staat om oplossingen zowel functioneel als technisch te benaderen

▪

Branchekennis van manufacturing/logistiek/healthcare

Wat wij bieden
▪

Een ongekende goede werksfeer met personeelsuitjes en een informele cultuur

▪

Een platte organisatie met korte lijnen. Openheid en transparantie vinden we heel
belangrijk binnen The DOC

▪

Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën

▪

Een prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden

▪

Mogelijkheden om aan je persoonlijke ontwikkeling te werken

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV
naar sollicitatie@thedoc.nl. Een persoonlijkheidstest kan onderdeel uitmaken van de
sollicitatieprocedure. Heb je vragen over de vacature of de procedure dan kun je contact
opnemen met onze HR-adviseur Renske Veugen, via sollicitatie@thedoc.nl of
telefoonnummer +31 (0)6 - 4160 2436.

