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Vast dienstverband  

SR IT Project/Programme Leader  

 

NIRAS is verantwoordelijk voor het duurzame beheer van al het radioactieve afval in België. Onze 
belangrijkste doelstelling is om mens en milieu, nu en in de toekomst, doeltreffend te beschermen 
tegen de potentiële risico's die verbonden zijn aan het bestaan van radioactief afval. Meer weten? 
www.niras.be 

Om ons personeelsbestand te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een  

 ‘SR IT Project/Programme Leader’ 

 

In deze functie zal je verschillende complexe en/of strategisch belangrijke ICT-projecten 

binnen de vastgestelde scope, termijn en begroting leiden om de ICT-dienstverlening in de 

organisatie op een kwaliteitsvolle wijze te verbeteren. Deze projecten zullen worden 

uitgerold over een periode van twee jaar en hebben impact op organisatorisch kritische 

processen.  

Je hebt de nodige expertise in huis om de vaak tegengestelde belangen van verschillende 

stakeholders te harmoniseren. Je beschikt ook over uitstekende people management skills 

om jouw projectteam te motiveren, te evalueren en te informeren over de lopende 

projecten. 

 

Je belangrijkste taken zijn:  
 

• In samenspraak met de organisatie, functionele analisten en externe partijen 

detecteer je klantenbehoeften op het vlak van ICT, bekijk je wat de mogelijkheden 

zijn voor een nieuw informatiesysteem en analyseer je ICT-gerelateerde problemen 

of behoeften in het kader van een concrete vraag en/of een concreet project.  

• Op basis van de projectanalyse ben je verantwoordelijk voor de definitie en planning 

van de verschillende projecten. Hiervoor moet er een projectvoorstel opgemaakt 

worden (omschrijving, aanpak, budget en planning), dat ter goedkeuring wordt 

voorgelegd aan de directie. Je bewaakt ook de inschatting van het aantal mandagen 

en de budgettaire impact van de projecten. 

• Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen en mee uitvoeren van het project, zodat 

de projectresultaten behaald worden. Hierbij moet er voldoende aandacht 

geschonken worden aan de scope, de timing en het budget, rekening houdend met 

de verschillende vooropgestelde tussentijdse mijlpalen. Het is jouw taak om de 

prioriteiten op te volgen en medewerkers/externe partners waar nodig bij te sturen. 

• Je bent verantwoordelijk voor het informeren, evalueren en motiveren van 

medewerkers, zowel individueel als in team. Je voert hiervoor 

opvolgingsgesprekken, detecteert opleidingsbehoeften en organiseert 

http://www.niras.be/
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vergaderingen om de communicatie en samenwerking met de medewerkers te 

optimaliseren. 

• Je rapporteert aan de verantwoordelijke stuurgroep, zodat de status en de 

voortgang van het project op elk moment duidelijk zijn en waar nodig aanpassingen 

kunnen worden aangebracht. Hierbij hou je steeds een waakzaam oog op de 

budgettaire impact. 

• Je informeert en sensibiliseert alle actoren 

• Je documenteert de opgedane kennis over het project. Hierbij waak je erover dat 

een technische handleiding en de nodige richtlijnen worden opgesteld over de 

projecten; Op deze wijze kan een succesvolle overdracht en implementatie van de  

ICT-projecten gegarandeerd worden.  

 

Je profiel  
 

• Je beschikt over relevante werkervaring in een vergelijkbare functie.  

• Je hebt een universitair diploma in ICT. 

• Je hebt een grondige kennis van projectmethodologie (bij voorkeur Agile).  

• Je beschikt over een goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans en het 

Nederlands, met een praktische kennis van het Engels. 

 

Ons aanbod 
 
Bij NIRAS bieden we je: 

 

• een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden; 

• een werkomgeving die je ontwikkelingsmogelijkheden biedt; 

• een aantrekkelijk loon overeenkomstig jouw kwalificaties en ervaring, en een 

interessant pakket van extralegale voordelen. 

 

Plaats van tewerkstelling 
 
Je werkt zowel in de kantoren in Brussel als in Dessel, met occasionele verplaatsingen naar de site 

in Fleurus.  

 

 

Hebt u interesse voor deze functie of kent u iemand die over de nodige kwalificaties beschikt voor 

deze functie? Contacteer dan:  

 
Mevrouw Murielle Vancrayelynghe  

 jobs@nirond.be  
 02 212 18 04 
 

 


