Ben jij een ervaren projectmanager met een agile mindset? Ben jij de persoon met overzicht als je
omgeving hectisch is? Maak jij verwachtingen waar?
Om gezonde groei en verdere innovatie te ondersteunen, zoekt Simacan een Project Manager delivery.

PROJECT MANAGER DELIVERY | 32-40 uur, standplaats Amersfoort
Project manager delivery
Jij bent de schakel tussen onze klanten en onze interne organisatie. Je zorgt voor goed gedefinieerde en
geplande implementaties van onze diensten bij onze klanten. Dat kunnen nieuwe klanten zijn –dan noemen we
de implementatie “onboarden”–, maar ook bestaande klanten. Van het opstellen van contract en projectplan
tot aan het overdragen van de implementatie aan de Operations-afdeling ben jij de verantwoordelijke. Jij zorgt
dat wij verwachtingen waarmaken!
Kandidaat
Als project manager delivery acteer je op hbo werk- en denkniveau en ben je:
● minimaal 5 jaar ervaren met het leiden van software-ontwikkel- en implementatietrajecten;
● communicatief vaardig in woord en geschrift (Nederlands en Engels);
● ervaren met agile werken;
● zelfstandig en initiatiefrijk;
● analytisch sterk.
Pre’s en likes:
● kennis en ervaring in transport en logistiek;
● ervaring met informatieanalyse.
Aanbod
Een fulltime baan (minimaal 32 uur) bij een jonge, inhoudelijk gedreven club met internationale ambities.
Onze cultuur is open, transparant en persoonlijk. Goede ideeën worden zeer gewaardeerd en je krijgt veel
vrijheid. Verder kan je denken aan flexibele werktijden, gezamenlijke lunch, goede koffie, zit-/stabureaus, een
bonusregeling (tot 1,5 maand) en een uitstekende pensioenregeling. Uiteraard behoren ook een leaseauto,
telefoon en laptop naar keuze tot jouw uitrusting.
Simacan
Wij zijn een jonge (2013), innovatieve en ambitieuze scale-up (30+ medewerkers) uit Amersfoort die diensten
levert waar miljoenen Nederlanders dagelijks de voordelen van ondervinden. Onze producten integreren
realtime verkeersinformatie in primaire bedrijfsprocessen. Zo helpen wij bijvoorbeeld Albert Heijn en PostNL
om hun goederenstroom te optimaliseren en de ANWB om verhalen bij verkeersincidenten te publiceren.
Geïnteresseerd?
Ben je enthousiast geworden over Simacan en denk je dat jij ons team kan versterken? Stuur dan je motivatie,
CV en eventuele links naar jobs@simacan.com.

