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"Hans schrijft strakke projectplannen en zorgt er altijd voor dat zowel budget als planning 

lopen zoals vooraf bedacht" - Mandy, collega

kerFervaring

be2 015— H ,eden

Amersfoort

Projectmanager ICTB ICT Nergen

Als projectmanager ICT ben ik verantwoordelijk voor de 

software en hardware systemen, inclusief het beheren en 

implementeren van complexe ICT projecten.

• Inrichten van en leidinggeven aan projecten om nieuwe 

ICT-systemen te implementeren

• Schrijven van projectplannen en bewaken van afspraken 

over tijd en budget

• In kaart brengen van functionele eisen en wensen voor 

nieuwe informatiesystemen

• Aansturing van (externe) ontwikkelaars en leveranciers

• Leidinggeven aan (complexe) ICT-projecten

• Het verder ontwikkelen van websites en data-projecten

• Het selecteren van software

• Applicatielandschap overzichtelijker maken en 

verduurzamen

• Systemen verbeteren en vervangen

• Het project binnen scope, tijd en budget opleveren

• Samenwerken met het team informatiemanagement

• Wensen en behoeften inventariseren m.b.t. ICT systemen

Het mooiste vind ik proactief advies geven en verrassen met 

waardevolle nieuwe inzichten
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Projectmanager ICTB TechnieF NSreaS

• Vertaalslag maken van de wensen naar een concrete 

vraagstelling

• Een serieuze gesprekspartner zijn voor leveranciers en 

andere dienstverleners

• Kennis van programmeertalen en hiermee klein speciZeke 

problemen in de software oplossen

• Dorgen voor een goede werkverdeling

• Dorgen voor een goede vastlegging van bestaande 

processen

• ICT aankopen en het daaropvolgende proces begeleiden

• Me implementatie van nieuwe ICT projecten begeleiden

• Gedewerkers begeleiden en coachen

• Adviseur richting GT als het gaat om de ICT projecten
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De sfeer luchtig houden en blijven lachen is mijn kracht binnen 

samenwerkingen.

Dyleiding
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Technische Inwormatica

Een Zjne studieperiode waarin ik de basis heb geleerd over 

techniek en informatica. Ik kon niet wachten om echt aan de slag 

te mogen gaan.P
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PraFtijFstage Technische InwormaticaB JPu

Tijdens deze stage heb ik op de IT afdeling geholpen bij allerlei 

verschillende IT-klussenP

• ïrojectplannen geschreven

• ICT software ge mplementeerd

• Delf kleine aanpassingen in de software geprogrammeerd
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