VAB is de grootste mobiliteitsorganisatie van het land, die meer dan 400.000 leden (particulieren
en bedrijven) en 2 miljoen bestuurders zekerheid, bescherming en levenscomfort biedt. Zowel
thuis, onderweg als op reis. We zijn innovatief, staan open voor jouw ideeën en hechten veel
waarde aan kwaliteit en betrouwbaarheid. We hebben pakken energie en dat werkt aanstekelijk.
We zijn doeners, we laten het vooruitgaan, letterlijk en figuurlijk!

Binnen deze uitdagende omgeving zijn we op zoek naar een:

SENIOR MANAGER PMO

(Ref. 2018/1858)

in de automotive wereld op de vooravond van disruptie
Functie:
• Projectmanagement wordt door jou op de kaart gezet terwijl je alle aspecten van ons PMO beheert: je organiseert de pitching, waakt over de
kwaliteit van kandidaatprojecten en begeleidt het volledige prioriterings- en beslissingsproces.
• Je monitort de invulling van de projectmethodologie en coacht, stuurt en traint telkens hiervoor behoeftes ontstaan tijdens het traject.
• Tevens organiseer je de maandelijkse bijeenkomsten van de PMO en rapporteer je over de permanente opvolging en bijsturing van de projecten.
• Je waakt erover dat keydomeinen zoals User Experience en Risk Management in de projectflow degelijk worden ingevuld en erkend.
• En omdat wij graag de handen uit de mouwen steken, ga je ook zelf een aantal projecten trekken zodat je voeling krijgt met onze dagelijkse
uitdagingen.
• Je stuurt zowel interne als externe projectmanagers aan en bewaakt op die manier een gestandaardiseerde en globale aanpak.
• Op basis daarvan professionaliseer je de komende jaren het projectmanagement in onze organisatie en bouw je aan een trackrecord van
‘on-budget’ en ‘on-time’ strategische projecten.
Profiel:
• Je hebt een masterniveau en minstens 7 jaar ervaring in complex projectmanagement binnen een matrixstructuur. Je bent dan ook sterk
vertrouwd met gespecialiseerde software en Excel.
• Het beheren van business en technische resources volgens een vooropgesteld projectplan ligt jou volledig. Bovendien kan je om met wijzigende
prioriteiten, behoeftes en deadlines en gebruik je hierbij je analytisch en probleemoplossend vermogen.
• Je hebt ervaring met het faciliteren, delegeren en motiveren van crossfunctionele groepen in een omgeving die om 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 goede
interpersoonlijke, verbale en rapporteringsskills goed van pas.
• Je bent zeer hands-on en optimistisch ingesteld.
• Je beheerst goed 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 deze wijzigende
sector. Maar vooral is VAB een pretentieloze onderneming met enthousiaste collega’s die van een challenge houden. Je maakt deel uit van de staf
van VAB (Top 25), rapporteert aan de Directeur Strategisch Business Development en (vanuit de PMO) aan het volledige directiecomité.

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