ICT PROJECT MANAGER
PERSOPOINT
Context
Als federaal sociaal secretariaat bouwt PersoPoint aan een performant applicatielandschap voor
de uitvoering van zijn corebusiness ( Peoplesoft personeelsbeheersysteem , SAP loonmotor), de
integratie met bevoorrechte partners (DMFA, Dimona, Selor, medex,….) en de service naar de
klanten toe (conctact center tool, interfaces, integratie met prikkloksystemen, datamigraties bij
onboarding). De IT Project manager neemt de verantwoordelijkheid op voor projecten ter
verbetering van de bestaand applicaties of de uitbouw van nieuwe applicaties.

In deze functie
•
•
•
•
•
•
•

krijg je als taak om de verschillende projecten van het federaal sociaal secretariaat
PersoPoint mee te begeleiden en op te volgen;
ben je verantwoordelijk voor het autonoom plannen en opvolgen van budget, resources,
projectplan, omvang, doelstellingen en op te leveren resultaten
verzorg je relaties met de verschillende betrokken overheidsdiensten en de verschillende
leveranciers
zal je opvolgingsvergaderingen, werkgroepen en stuurgroepen organiseren en leiden
verwachten we dat je proactief zal rapporteren over de uitvoering van het project en tijdig
zal ingrijpen als er project obstakels zijn
zal je constructief en resultaatgericht samenwerken met andere experten binnen de
federale overheid en externe partners
werk je op een positieve en innovatieve manier aan het e-government beleid van de
federale overheid

Je bent
•
•
•
•
•

een kandidaat met minstens 2 jaren ervaring in projectmanagement van ICT
implementaties, met kennis van data migraties
bekwaam in projectmanagement, met kennis van PM-technieken en –methodologieën
(PMP, PRINCE2), en inzicht in procesanalyse en service management
ervaren met stakeholdersmanagement, risicoanalyse, change - en governance
management
conceptueel op de hoogte van Human Resource Management (HRM) processen
vertrouwd en ervaring met ERP systemen (PeopleSoft bij voorkeur, SAP in mindere mate)
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•
•
•
•
•

idealiter vertrouwd met processen en procedures binnen de overheid
een goede organisator en een initiatiefnemer met een proactieve attitude. In elke opdracht
ga je methodisch en procesgericht te werk.
klantgericht en een pleitbezorger van kwaliteitsvolle dienstverlening.
een gedreven teamspeler en een vlotte collega.
een goede communicator
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