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Senior IT Project Manager (M/V) 
 

Kontich  
 

 
 
Ons bedrijf 
 
3P is een jong en succesvol softwarebedrijf met vestigingen in Antwerpen, Kontich en Rijsel 
(Fr). Onze specialiteit is software voor procurement en facilitair beheer voor de publieke 
sector. Dankzij onze strategie om zeer kwalitatieve software en een uitstekende 
klantenservice te leveren tegen aantrekkelijke prijzen is 3P met voorsprong marktleider in 
België en in volle groei in Frankrijk. Om te kunnen voldoen aan de hoge verwachtingen van 
onze klanten, werven we enkel de meest talentrijke profielen aan. 

 
 
Functieomschrijving 
 
Als Senior IT Project Manager heb je de eindverantwoordelijkheid voor de definitie en 
realisatie van een reeks samenhangende projecten om de verdere groei van 3P te 
verzekeren. Je staat in voor een gestructureerde aanpak en bent betrokken bij elke fase van 
deze projecten.  
 

▪ Je organiseert jouw projecten van A tot Z en neemt hierbij de lead van het 
projectteam. 
 

▪ Je bent verantwoordelijk voor de programmatie van het project. Je stuurt en 
controleert hiervoor het werk aan van de ontwikkelaars en bent ook het 
aanspreekpunt voor technische vragen. 

 
▪ Je beheert de scope van het project en zorgt voor de vertaling van de business 

requirements in heldere functionele vereisten. Je coördineert hiervoor het werk van 
business analists. Door jouw sterk functioneel inzicht ben je helemaal mee met de 
complexe business processen van de applicatie. 
 

▪ Je volgt de projectvoortgang nauwgezet op wat betreft timing, scope en budget en 
stuurt tijdig bij waar nodig.  
 

▪ Je behoudt op een gestructureerde en visuele wijze het overzicht over de projecten 
die je volgt en rapporteert hiervoor aan de directie. 
 

▪ Je maakt correcte en duidelijke afspraken met alle betrokkenen en zorgt ervoor dat 
ze nagekomen worden. 
 

▪ Je motiveert en betrekt alle teamleden, een goede werksfeer is voor jou belangrijk.  
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Profiel 
 

▪ Je hebt een ingenieurs- of masterdiploma in ICT. 
 

▪ Je bent bedreven in één of meer projectmanagement methodieken (zoals PMI, 
Prince 2, Agile, …). 
 

▪ Je hebt minstens 6 jaar relevante ervaring in het leiden van IT-projecten, bij voorkeur 
ook in het migreren van applicaties. 
 

▪ Je hebt een brede technische kennis én ervaring met front-end technologie, storage 
mogelijkheden, testing strategieën, communicatieprotocollen en 
integratietechnieken, gedistribueerde systemen, security, … 
 

▪ Je hebt een analytische geest en kan business requirements helder vertalen in 
gestructureerde functionele en technische analyses.  
 

▪ Je bent een organisator met sterke leidinggevende capaciteiten. Je bent 
ondernemend, dynamisch en enthousiast. Je weet mensen te mobiliseren waardoor 
je projecten tot een goed einde brengt.  
 

▪ Je bent communicatief sterk en hebt een goede kennis van het Nederlands en Frans  
 

▪ Je hebt de nodige verantwoordelijkheidszin, en gaat zelfstandig en oplossingsgericht 
te werk. Je hebt aandacht voor detail en kan flexibel omgaan met meerdere taken. 

 

 
Aanbod 
 
Bij 3P kom je terecht in een ambitieus en succesvol groeibedrijf met een jonge bedrijfscultuur 
en aangename werkomgeving.  
 
3P biedt jou een boeiende job met veel vrijheid en verantwoordelijkheid, een vast contract 
van onbepaalde duur, een interessante verloning boven marktgemiddelde, bedrijfswagen, 
iPhone, groepsverzekering, maaltijdcheques, bedrijfsfitness, thuiswerkmogelijkheden, 
talrijke teambuildings, ... 

 
 
 
Geïnteresseerd? 
 
Ben jij de geknipte persoon om ons dreamteam te versterken, mail dan vandaag nog je 
curriculum vitae met recente foto en motivatie naar jobs@3P.eu t.a.v. mevrouw Emilie 
Wyckmans. Vermeld ook expliciet je salarisverwachtingen. Alle kandidaturen worden met de 
grootste discretie behandeld. Voor meer informatie, consulteer www.3P.eu.  
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