
Zeg je VAB, dan zeg je ook wegenwacht, want elke dag rekenen 3.000.000 bestuurders 
op de organisatie voor zekerheid onderweg. Met VAB-Bijstand, -Rijschool, -Banden, 
-Tweedehandswagens, -Opleiding en tal van andere diensten is ze een innovatieve 
voortrekker in mobiliteit. Het succes van VAB hangt volledig af van zijn medewerkers en 
hoe zij aan dienstverlening doen. Daarom wil VAB een bedrijf zijn waar het aangenaam 
is om te werken en waar respect voor het individu leidt tot tevreden werknemers en dus 
ook leden en klanten. Als onafhankelijke organisatie staat VAB garant voor kwaliteit, 
innovatie en betrouwbaarheid en levert ze diensten aan particulieren en bedrijven. Ook 
in de toekomst zoekt ze medewerkers die graag vooruit willen. En die anderen graag 
vooruit helpen.

Binnen deze uitdagende omgeving zijn we op zoek naar een:

Ben je gepassioneerd door deze functie? 
Voor een snelle behandeling van je kandidatuur reageer je via www.auli.be

SENIOR PROJECT MANAGER (Ref. 2019/1933)

in de automotive wereld op de vooravond van disruptie

SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

Functie:
• Je bent verantwoordelijk voor een of meerdere strategische projecten 

met onmiddellijke impact op de veranderende core business. Je 
definieert de scope van het project, de gewenste uitkomst en identi-
ficeert potentiële partners. Uiteraard waak je over de kwaliteit en 
begeleid je het volledige prioriterings- en beslissingsproces.

• Je werkt samen om de business case verder te ontwikkelen en te 
vertalen naar doelen, concrete actieplannen en een heldere tijdslijn 
en budget. Je maakt mee de vertaalslag naar ICT en de noodzakelijke 
resources.

• Je zorgt dat keydomeinen zoals User Experience en Risk Management 
in de projectflow degelijk worden ingevuld en erkend.

• Gezien de impact op diverse afdelingen, betrek je alle stakeholders bij 
je project.

• Je monitort de invulling en coacht, stuurt en motiveert de projectleden, 
zodat acties tijdig en kwalitatief worden opgeleverd. Ook steek je zelf 
de handen uit de mouwen om taken af te werken en te implementeren.

• Op structurele wijze rapporteer je over de permanente opvolging en 
bijsturing van projecten.

• Daarbij bouw je steeds aan een track record van ‘on-budget’ en ‘on-
time’ strategische projecten.

Profiel:
• Je hebt een masterdenkniveau en minstens 7 jaar ervaring 

in complex projectmanagement binnen een matrix-
structuur. Idealiter heb je ervaring zowel in businessproject-
management als in IT-projectmanagement (minstens 3 jaar).  
Je bent dan ook sterk vertrouwd met gespecialiseerde 
software en Excel.

• Het beheren van business, ICT en technische resources 
volgens een vooropgesteld projectplan is jouw ding. Boven dien 
kan je om met wijzigende prioriteiten, behoeftes en deadlines, 
waarbij je steeds je analytische en probleem oplossende 
vermogen gebruikt.

• Je hebt ervaring met het faciliteren, delegeren en motiveren 
van crossfunctionele groepen in een omgeving die change in 
projectmanagement vraagt.

• Als rasechte peoplemanager leg je leiderschap, guidance en 
mentorship aan de dag en haal je het beste uit je collega’s. 
Hierbij komen jouw interpersoonlijke, verbale en rapporterings-
skills goed van pas.

• Je hebt een zeer hands-on aanpak en bent optimistisch 
ingesteld.

• Je hebt een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels.

Aanbod:
Dit is een ‘once in a lifetime’ opportuniteit om unieke concepten voor de toekomst te realiseren waardoor klanten zich met behulp van enkele 
clicks onbezorgd kunnen verplaatsen. VAB is hierin een belangrijke speler en is zich via verschillende start-ups aan het voorbereiden op een 
wijzigende sector. Maar bovenal is VAB een pretentieloze onderneming met enthousiaste collega’s die van een challenge houden. Je zal deel 
uitmaken van de staf van VAB (Top 25), rapporteren aan de Directeur Strategisch Business Development en terechtkomen in een team van 
gedreven collega’s PMO.


