Manager Software
Als Manager van onze software afdeling zorg jij ervoor dat jouw team zich
optimaal kan ontwikkelen en ben jij een echte People Manager. Het
coachen van een groot team zie jij als een mooie uitdaging. Klinkt dit jou
als muziek in de oren? Lees dan snel verder!
Wat ga je doen?
Als Manager Software kom je terecht in een projectorganisatie in de intra logistieke
automatisering. Dit betekent een zeer dynamische werkomgeving waarbij geen dag hetzelfde is.
Als Manager ben jij verantwoordelijk voor de afdeling en zorg jij voor de juiste coaching,
ontwikkeling en structurering van jouw team. Je bent verantwoordelijk voor een team van 28 fte
in Venray en hebt daarbij een nauwe samenwerking met de teams in Moldavië en China.
Aan technische kennis ontbreekt het de teams zeker niet, wat zij juist nodig hebben is een People
Manager die een gedegen afdelingsplan met concrete doelen kan neerzetten en zijn team hier
mee ondersteunt. Verder ben jij (eind)verantwoordelijk voor:
•

Een continue ontwikkeling van innovaties en bestaande oplossingen waarbij je input krijgt
vanuit het team;

•

Het coachen en begeleiden van je team met betrekking tot ambities en persoonlijke
doelen;

•

Het waarborgen van de kwaliteit van de op te leveren software projecten waarbij de
Software Projectmanagers je van input voorzien;

•

Je faciliteert de beoogde afdelingsambities in relatie tot de doelstellingen van Inther
Group;

•

Het kartrekken als het gaat om standaardiseren en optimaliseren van processen binnen
de software afdeling én in samenwerking met andere afdelingen;

•

Het bewaken en monitoren van de voor- en nacalculatie per project en evalueert deze
met de betreffende Software Projectmanager en zorgt dat deze worden opgeleverd
conform planning en het gestelde budget;

•

De resourceplanning en het opzetten van een strategische personeelsplanning i.s.m. HR;

•

De wekelijkse en maandelijkse rapportages richting directie;

•

Het voeren van doelstellingen-, voortgangs- en evaluatiegesprekken;
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Wat vragen wij jou?
Als Manager Software kun jij makkelijk meebewegen in een continue veranderende organisatie.
Je staat stevig in je schoenen en weet je collega’s mee te krijgen. Ook de vertaalslag maken naar
directie is voor jou geen enkel probleem. Verder neem je onderstaande met je mee:
•

Een afgeronde technische HBO/WO-opleiding met een aantal jaren relevante
werkervaring in een soortgelijke leidinggevende functie;

•

Ruime ervaring in verbetermethodieken en het opzetten van processen en structuren;

•

Ervaring met een veranderende organisatie en internationale teams;

•

Affiniteit met software en logistieke automatiseringssystemen is en pré;

•

Besluitvaardig, gedreven en een analytisch en het vermogen om integraal en
multidisciplinair te denken;

•

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Wat bieden wij jou?
Als Manager Software ontvang je een salaris tussen €5150,- en €7355,- bruto per maand, dit is
afhankelijk van jouw kennis en ervaring.
Verder bieden wij jou:
•

Iedere dag verse lunch met broodjes in onze kantine;

•

30 vakantiedagen waarvan 3 collectieve sluitingsdagen;

•

Opleidingsmogelijkheden binnen jouw vakgebied, afhankelijk van waar jij jezelf op wil
ontwikkelen;

•

Een collectieve ziektekostenverzekering en pensioenregeling;

•

Een laptop met headset;

•

Wekelijkse borrels aan onze eigen bar, legendarische Inther-feesten en de leukste
teamactiviteiten!

Het team
Het Team bestaat uit een Product Owner, Software Projectmanagers, Software Engineers én
Software Testers. Gezien de groei die wij momenteel doormaken zal dit team zeker nog
uitgebreid gaan worden. Je rapporteert als Manager Software rechtstreeks aan onze directie.
Interesse? Voor deze vacature mag je jouw cv sturen naar Dorrie Wijnhoven van Habilis Mens &
Organisatie via wijnhoven@habilis.nl
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