IT PROJECT MANAGER

Streamovations is een jong en dynamisch bedrijf in Veurne. Wij focussen ons op het
ontwikkelen van streaming applicaties en in het bijzonder in meertalige omgevingen.
Ondertussen werken tal van klanten zoals de Europese Commissie, het Europese
Parlement, de Raad van de Europese Gemeenschap, Belgacom, BNP Paribas en
VRT met onze toepassingen. Om de groei van het bedrijf te ondersteunen zijn wij
op zoek naar een Project manager die een hart heeft voor streaming media en
innovatie.
Je taken
• Als project manager ben je verantwoordelijk voor het succes van de projecten in
al zijn dimensies (planning, scope, budget, kwaliteit, afstemming op Business en
ICT architectuur).
• Je vertaalt de zakelijke en technische vereisten naar een projectplan om een
ontwikkelde strategie te implementeren.

• Planning voor projectuitvoering en toewijzing van middelen
• Afstemming van de actuele status van het project op het gebied van planning
• Corrigerende acties ondernemen om het project op de goede weg te houden
• Vergaderingen houden om projectvoortgang te rapporteren aan alle
projectbetrokkenen
• Je draagt actief bij de voortdurende verbetering van processen en efficiëntie
binnen het team

Profiel
• Je bent flexibel en stressbestendig
• Je bent communicatief, klant- en resultaatgerichtheid
• Je hebt een analytische geest en denkt actief mee
• Je bent overtuigend, assertief, gestructureerd en resultaatgericht
• Je hebt affiniteit met It projecten
• Je hebt zin om te werken in teamverband
• Je hebt minstens 2 jaar relevante ervaring
• Je beschikt over een bachelor of master diploma
Diploma
Wij hechten geen belang aan een diploma, maar vereisen wel de juiste kennis en
eventuele ervaring in de IT sector.
Talenkennis
• Engels (goed)
• Nederlands (basis)
Aanbod
Naast een competitief salaris in functie van ervaring en opleiding bieden we je een
uitdagende job met zeer uiteenlopende opdrachten en ruimte voor eigen initiatief
en ideeën. Bovendien is Streamovations een bedrijf in volle groei wat je de kans
biedt om mee te groeien met het bedrijf.
Contract
Vast Contract

Plaats tewerkstelling
Streamovations - Veurne
Waar en hoe solliciteren?
Mail je CV en motivatie naar
marie@streamovations.be t.a.v Marie Broes, HR
STREAMOVATIONS
Pannestraat 42
8630 Veurne

