
 

 

 

Als projectleider zorg je ervoor dat de projecten bij onze bestaande en nieuwe klanten op rolletjes 
verlopen, met als doel: optimale klanttevredenheid. Je bewaakt de projectdoelstellingen en zorgt dat 
deze binnen tijd, werk én budget worden opgeleverd. 
 

Waar het op neer komt? 
Dat laten we graag aan jou over. Wij bieden je de ruimte om zelf invulling te geven aan de 
projectleidingactiviteiten, welke bestaan uit: 
• Communicatie, communicatie, communicatie; 
• Heldere verwachtingen bij de klant creëren van hetgeen uitgevoerd en opgeleverd gaat 

worden;  
• Bewaken van planning, voortgang, urenregistratie en facturatie; 
• Hadden we al communicatie gezegd? 
• Deadlines en budget bewaken en erop toezien dat de doelstellingen worden gerealiseerd; 
• Aansturen en uitdagen van het projectteam; 
• En tot slot, voor we het vergeten: communicatie! 

 

Wat je daarvoor terugkrijgt 
• Uitdagend werk (waar geen dag hetzelfde is). 
• Je komt te werken in een inspirerende werkomgeving voorzien van veel groen, met zo’n 30 

andere ambitieuze collega’s én onze hypoallergene viervoeters. 
• In het begin een vaste buddy die jou wegwijs maakt binnen ABC. 
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, o.a. door middel van interne en externe trainingen. 
• Je kunt al jouw ambities waarmaken, want bij ons krijg je de ruimte om door te groeien als je 

dat wil. 
• Aandacht voor vitaliteit en maatschappelijke activiteiten met collega’s. 
• Vrijmibo’s, gameroom, skybar, bootcampmogelijkheden en toffe teamuitjes (waaronder ons 

jaarlijkse weekendje weg). 
• Een laptop, smartphone en leaseauto, 26 vakantiedagen, deelname aan pensioenregeling, 

collectiviteitskorting op je zorgverzekering bij CZ (optioneel) en leasefietsmogelijkheden.  
• En natúúúúrlijk een passend salaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Even afvinken 
Kan jij alles afvinken? Dan zijn wij opzoek naar jou. 

• Je weet als geen ander hoe je op�male klantenservice kunt bieden. De klant staat voor jou op 
#nummer 1. 

• Heldere communica�e en �jdige terugkoppeling zijn voor jou vanzelfsprekend. 
• Jij denkt al�jd in oplossingen (voor alles is een oplossing!). 
• Je hebt kennis van Microso� Dynamics 365 Business Central of een andere ERP-applica�e. 
• Je kunt prioriteiten stellen en hebt affiniteit met IT en bedrijfsprocessen.’ 
• Je hebt bij voorkeer een ICT-gerelateerde opleiding afgerond. 
• Je wilt een 32- of 40-urige werkweek. 
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