
	
	
	
	
	

	
Project	Manager	IT	

	
Locatie:	België	

	
Vast	contract	onbepaalde	duur		

	
	
Functie	

Als Project Manager ben je de eindverantwoordelijke voor het opleveren 
van verschillende projecten en het aansturen van Project Management 
Officers (PMO’s). 

Na een grondige analyse begin je met het opstellen van een scope, budget en 
realistische planning. Je bekijkt steeds “the bigger picture” en houdt 
rekening met de impact op IT en business. 

Van daaruit ben je verantwoordelijk voor de autonome planning en follow-
up van het budget, de resources, de projectfases, timing en de te behalen 
resultaten. Dit doe je voor verschillende projecten. 

Je houdt een nauw contact met alle stakeholders en houdt hen op de hoogte 
van veranderingen in het projectproces. Daarnaast ben je ook 
verantwoordelijk voor transparante rapportering en projectdocumentatie. Je 
organiseert op regelmatige tijdstippen vergaderingen. 

Je coacht de PMO’s en begeleidt hen doorheen de verscheidene projectfases. 

	

Wie	zoeken	wij?	

Je wordt graag uitgedaagd, bent ambitieus en leert graag bij. Als het team 
groeit, groeit ook elk teamlid. 

• Je hebt een aantal jaren ervaring in soortgelijke functie. 
• Je hebt sterke communicatieve vaardigheden. 
• Je bent stressbestendig en kan met deadlines werken. 
• Je werkt heel planmatig en gestructureerd. 
• Je hebt ervaring met people management. 



• Je hebt ervaring met ITIL en de “Agile manier van werken”. 
• Kennis van projectmanagement methodieken (PRINCE2, PMBOK, 

etc.) is een must. 
• Goede kennis Nederlands, Engels en Frans. 

Wat bieden wij? 
 
Wil jij je kennis ten volle kunnen benutten en blijven groeien in je job? Dan 
is ons persoonlijk ontwikkelingstraject ideaal voor jou. Je krijgt tijd en 
ruimte voor opleidingen, zodat je nog beter wordt. We kiezen samen het 
project dat best aansluit bij je ambities en verwachtingen en begeleiden je 
actief. 

Naast een aantrekkelijk salarispakket krijg je ook nog: 

• Diverse opleidingen op maat van jouw ambities 
• Doorgroeimogelijkheden in een bedrijf in volle groei 
• Extralegale voordelen zoals een hospitalisatie- en groepsverzekering 
• Bedrijfswagen met premium uitstraling 
• Fijne werksfeer  

	
Ben	je	getriggerd	door	deze	opportuniteit?	Contacteer	ons	via	

info@abc-recruitment.be	


