Vacature Project Manager (m/v)
Brussel

De afdeling
In het kader van haar continue groei, is Corona Direct Verzekeringen voor de afdeling Project Management Office
op zoek naar een ervaren Project Manager.
In deze afdeling worden projecten van concept tot realisatie actief geïnitieerd, opgevolgd en geïmplementeerd.
Deze projecten zijn divers van aard, en gaan van Sales projecten tot projecten met betrekking tot wettelijke
vereisten.
Samen met de programmamanager staat de Project Manager in voor het welslagen van de portfolio aan lopende
projecten binnen een innoverende organisatie.
Ben jij een gedreven persoon, op zoek naar een nieuwe uitdaging in een sales driven organisatie waar
ook niet-wettelijke projecten gerealiseerd kunnen worden en dat in een constructieve sfeer met een
pragmatische aanpak, dan is Corona Direct Verzekeringen voor jou ‘the place to be’

.

De functie
Je stuurt projecten aan van concept tot realisatie:








Bepalen van de scope van het project, samen met de project stakeholders
Het in kaart brengen van de behoeften, risico’s, middelen, projectteam, timing,… en opmaken van een
projectplan
Het coördineren van de functionele en technische analyse door IT ontwikkelaars, de business, externe
leveranciers,…
Opvolgen van de projectrealisatie met de verschillende partijen, teneinde te verzekeren dat alle neuzen in
dezelfde richting staan; coachen en motiveren van de projectteams
Identificeren en organiseren van de business testing op de opgeleverde applicaties, en bijsturen in functie
van de afgesproken specificaties
Het live gaan van het project coördineren en de gebruikers begeleiden door middel van een gealigneerd
communicatieplan
Change management gedurende het hele proces door middel van heldere communicatie, doorgedreven
coaching, en voorzien in de nodige opleiding zodat de verandering in de organisatie succesvol verloopt

Jouw competenties



Je bouwde een stevige projectmanagementervaring van 5 à 10 jaar







Vanuit je kennis en ervaring kan je bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de methodologie

Als beslagen projectmanager, beschik je over de nodige kennis over projectmanagement (klassiek
projectmanagement, Agile projectmanagement)
Je drukt je vlot uit in het Nederlands en in het Frans
Ervaring met Prince 2 en Salesforce is een troef
Je werkt graag in een hands-on cultuur, waar op een open manier feedback wordt gegeven
Je beschikt over een gezonde dosis overtuigingskracht; in discussies weet je te overtuigen met onderbouwde
argumentatie




Je bent een echte teamplayer en communiceert helder en open
Als coach kan je ervoor zorgen dat iedereen zich gedragen voelt in het project

Wat bieden wij jou?
Je komt terecht in een succesvolle organisatie op mensenmaat, waar waarden als eenvoud, resultaat- en
klantgerichtheid iedere dag opnieuw beleefd worden. Corona Direct Verzekeringen biedt jou een stabiele
werkomgeving, waar je talenten ten volle aan bod kunnen komen en verder ontwikkeld worden via interne en
externe opleidingsmogelijkheden. Dit alles voor een competitief verloningspakket, een aantrekkelijke
vakantieregeling, en een waaier aan gezinsvriendelijke voordelen.
Interesse? Stuur dan snel je CV naar ann.dewit@coronadirect.be

