Projectmanager Software Ontwikkeling
Fulltime (32-40 uur), HBO/WO, Oss

Maak kennis met InforIT
INFORIT biedt in de internationale logistieke sector een pakket aan van innovatieve software
voor transportmanagement. Onze missie is deze aansturing, planning, en uitvoering zo goed
mogelijk voor te bereiden, te begeleiden en uit te laten voeren door middel van moderne
software die alle gebruikers in de keten helpt.
Daarnaast zijn we een bedrijf dat het belangrijk vindt dat mensen plezier hebben in hun werk en
zichzelf kunnen zijn. We hebben een hecht team met een informele sfeer, waar collegialiteit
voorop staat. We hebben nauwe banden met onze klanten, er is veel rechtstreeks contact.
Vanwege voortdurende groei zijn wij per direct op zoek naar een gepassioneerde
Projectmanager Software Ontwikkeling.

De functie
In deze rol ben je verantwoordelijk voor het leiden van een – reeds lopend - groot project dat tot
eerste doel heeft het uitfaseren van een legacy systeem, voor één specifieke klant. Door middel
van de LeSS methodiek wordt dit project gerealiseerd door meerdere SCRUMteams, met
teamleden in Nederland en in Roemenië.
Je taken:
•
•
•
•
•
•

Je begeleidt betrokkenen van idee naar oplevering met alle aspecten die hierbij
horen, zoals het opstellen van projectplannen, roadmaps en rapportages;
Je faciliteert de communicatie tussen de klant, leveranciers en het SCRUM team
(Product Owner, requirement engineers, project architecten, testers en software
developers);
Je bent verantwoordelijk voor het bewaken van scope, budget en opleverdatum,
vanuit het gedachtegoed van Agile projectmanagement;
Je verzorgt de interne en externe communicatie en rapporteert aan interne en
externe stuurgroepen;
Je bent in staat een juiste vertaalslag te maken vanuit de klant richting software
solution. Je bent in staat om hier en daar de positief kritische vraag te stellen;
Je bent een sparringpartner voor klanten, projectleden, en management.

Wie ben jij?
Je bent analytisch ingesteld, communicatief vaardig en SCRUM is je tweede natuur.
Verder heb je:
- Minimaal een afgeronde HBO-opleiding in ICT, Bedrijfskunde, Logistiek of aanverwant;
- Tenminste 10 jaar ervaring als projectmanager software bij een softwareleverancier;
- Ervaring met Agile projectmanagement;
- Een klantgerichte instelling
- Ervaring met klantcontact op diverse niveaus binnen de klantorganisatie;
- Ervaring met op board-niveau met klanten te communiceren;
- Ervaring met grote softwareprojecten voor externe klanten;
- Een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
- Een MSP-certificering is een pré.

Wat bieden wij?
Met een uitgebreid takenpakket ben je verzekerd van een afwisselende baan met veel
verantwoordelijkheden. Een uitdagende functie binnen een bedrijf met veel ambitie staat je te
wachten. Daarnaast kun je rekenen op:
•
•
•
•
•
•

Een fulltime positie;
Een passend salaris;
29 vakantiedagen;
Een goede pensioenregeling;
Goede arbeidsvoorwaarden;
Fijn en hecht team.

Wil je solliciteren?
Stuur dan je CV en een motivatie brief naar Robert Jan Vonk: solliciteren@inforit.nl. Geschikte
kandidaten nodigen wij uit voor een eerste gesprek (online) om kennis te maken.
Wij zoeken vaste uitbreiding voor ons team, het betreft GEEN INHUUR. Acquisitie naar
aanleiding van deze vacature wordt NIET op prijs gesteld.

