Program Manager (Berchem)
Voor onze klant, een sterk groeiende internationale specialist op het vlak van fleetmanagement software zijn we
op zoek naar een Program Manager

Waarom is deze job iets voor jou ?
•
•
•

Je krijgt alle kansen om je carrière verder uit te bouwen bij de onbetwiste marktleider in zijn vakgebied.
Je werkt samen met fijne collega’s en dit binnen een open en vlakke structuur waar teamspirit en respect
voor éénieder voorop staat.
Je kan rekenen op een aantrekkelijk verloningspakket verder aangevuld met ondermeer een
bedrijfswagen en 32 dagen vakantie.

Wat ga je concreet doen ?
Als program manager ben je eindverantwoordelijk voor het implementeren en realiseren van afdeling
overschrijdende (verbeter)projecten binnen de gehele organisatie. Je bent in die rol verantwoordelijk voor het
definiëren, bouwen en beheren van een programma stappenplan en de bijbehorende budgetten.
Het is jouw taak om ervoor te zorgen dat alle projecten op dezelfde lijn zitten en het uiteindelijke doel helpen
bereiken. Je staat garant voor de werkbaarheid en de compatibiliteit tussen projecten. In elke fase van een
project voer je een kritische evaluatie uit. Daarbij heb je aandacht voor strategisch belang, de uitvoeringstermijn,
kwaliteit, ROI etc. Rekening houdend en in overleg met alle stakeholders.
Je bent goed in stakeholder- en peoplemanagement. Daarnaast geef je ook dagelijkse leiding aan het
implementatieteam. De Programma Manager rapporteert rechtstreeks aan de directie. Als Programma Manager
geef je in de toekomst leiding een één of meerdere projectmanagers.

Je belangrijkste werkzaamheden in deze functie zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het opstellen van businessplannen om te komen tot (verbeter)projecten;
Het coördineren van de implementatie van projecten binnen de organisatie. Dit zijn afdeling
overschrijdende projecten (implementatie & ICT);
Het gezamenlijk inhoud geven aan de projecten op gebied van doelen, fasen en activiteiten;
Je bent het aanspreekpunt bij (dreigende) afwijkingen voor de projecteigenaar;
Je vergelijkt de resultaten en het verloop van het project met de planning en evalueert de verschillen;
Je rapporteert en communiceert de projectstatus aan betrokkenen en breed binnen de organisatie;
Verder vraag je naar de wensen en behoeften van de interne klant;
Je geeft leiding aan een 6 tal implementatieprojectleiders, hetgeen betekent coachen, begeleiden,
stimuleren, houden van werkoverleg, het voeren van sollicitatie- en functioneringsgesprekken, instrueren
en het controleren van de uitvoering van gedelegeerde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Wie zoeken we ?
•
•
•
•
•
•

Je hebt ervaring in IT program management of je bent een ervaren IT of implementatie project manager
op zoek naar de volgende stap in je carrière
Elke certificering in project management is een pluspunt
Master werk- en denkniveau;
Je werkt zelfstandig en resultaatgericht
Je bent niet alleen een teamspeler, maar ook een leider
Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift;

•
•
•

Cijfermatig inzicht;
Analytisch, initiatiefrijk, stressbestendig, organisatorisch sterk en een helicopterview.
En tenslotte ben je procesmatig zeer sterk!

Solliciteren ?
Dit kan makkelijk via het emailadres info@clearskyselection.be of via onze website www.clearskyselection.be
Voor meer info omtrent deze opportuniteit kan je steeds contact opnemen met Koen Van Hoye – zaakvoerder bij
Clear Sky Selection op het telefoonnummer 0499-593046 of via bovenstaand emailadres.
Indien je solliciteert ga je akkoord met de privacy regeling van Clear Sky Selection. https://www.clearskyselection.be/privacy-regeling

