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Technisch projectleider - Specialist
Provincie
Dienstverband
Salaris indicatie
Uren
Functieomschrijving

Noord-Limburg
Vast dienstverband
In overleg
40
Doel van de functie:
Het uitvoering geven aan projecten en vanuit die rol uitvoerend
verantwoordelijk voor het project(en) met de klant namens de
organisatie.
De verantwoordelijkheid omvat tijd, kosten en kwaliteit van het
project(en).
Het zelfstandig uitvoeren van opdrachten en activiteiten bij en voor
klanten, variërend van storingen tot aan het uitvoeren van toegewezen
projectactiviteiten.
In grotere projectomgevingen zal de technisch specialist als
projectmedewerker onder aansturing van een projectleider worden
ingezet.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
Bevoegd tot het inplannen van werkzaamheden in eigen agenda in
overleg met klant en hoofd afdeling.
Verantwoordelijk voor het efficiënt en effectief indelen en toedelen van de
beschikbare arbeidstijd over de uit te voeren activiteiten.
Verantwoordelijk voor het tot tevredenheid van de klant realiseren van de
uitvoeringsactiviteiten binnen de kaders van de toegewezen opdracht .
Taken:











Uitvoering geven aan een gevarieerdheid aan taken bij en voor
klanten, primair gericht op projectmatig werken
Verantwoordelijk voor volledige uitvoerende zaken bij projecten
Verantwoordelijk voor tijd, kosten, kwaliteit van toegewezen
projecten
Leiding geven aan de projectmedewerkers gedurende de
uitvoering van de toegewezen projecten
Zelfstandig acteren bij de klant op een opdracht
Bij grotere projecten het leiding geven aan een of meerdere
technisch specialisten
Ondersteunenbij verkoop en het samenstellen vanoffertesop basis
van specifieke kennis
Uitvoeren van activiteiten dan wel ondersteuning geven op 2e lijns
niveau
Signaleren van verkoopmogelijkheden bij klanten
Communicatie met klant en verkoop over de voortgang van de
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Functie-eisen











projectuitvoeringsactiviteiten
Signaleren en registreren van klachten
Uitvoeren van administratieve werkzaamheden conform de binnen
de organisatie geldende regels en procedures
Periodiek uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de
storingsdienst
Deelname aan het Project-overleg
Het ondersteunen van de organisatie op uitvoerend vlak voor die
activiteiten waarvoor tijdig assistentie wordt gevraagd
Werk- en denkniveau op minimaal HBO niveau
Afgeronde informatica opleiding, minimaal MBO-niveau, bijv.
MCITP-SA
Afgeronde opleiding Projectleiding, bijv. Prince II
Bereidheid aanvullende studies te volgen, bijv. ITIL
Aantoonbare affiniteit met producten binnen de ICT-branche
Minimaal 2 jaar praktijkervaring als projectleider voor
infrastructurele projecten
Actuele kennis van het vakgebied van de techniek van
automatisering
Minimaal 5 jaar ervaring als technisch specialist
Rijbewijs B

Competenties:





Bedrijfsprofiel

Stressbestendigheid
Analytisch vermogen
Discipline
Inzet

Het betreft een organisatie die zich richt op het leveren
van bedrijfsautomatisering.
De organisatie levert totaal oplossingen voor het MKB en het MKB+
segment. Dit betekent dat zij naast het leveren van software ook
hardware leveren.
De cultuur is informeel, gedrevenheid en saamhorigheid zijn begrippen
die duidelijk iets zeggen over de bedrijfscultuur.
Arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en sluiten aan bij opleiding en
ervaring.
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