
 

Voor ons toekomstbestendige en dynamische team zijn wij op zoek naar een getalenteerde PROJECT MANAGER (39 uur per week) 

die als aanspreekpunt onze klanten met de topproducten van GET vertrouwd maakt, ze adviseert, begeleidt en indien nodig 

koppelt aan onze mensen. Als een zelfstandige ‘regisseur’ hou jij het overzicht en bewaak jij de kosten, deadlines, extra 

uitdagingen en uiteraard de kwaliteit. 

PROJECT MANAGER (39 uur per week) 

 Ben jij georganiseerd, communicatief sterk en een echte regisseur van mensen? 
 

WAT VRAGEN WE?  

 
Het is een cliché, maar onze project managers zijn echte teamspelers. Om feeling te krijgen met ons brede 
assortiment, heb je kennis en/of interesse in beveiligingsoplossingen, zoals toegangscontrole, CCTV en anti-
inbraaksystemen, en ben je bereid meer te leren over tijdregistratietoepassingen. Wees gerust: we bieden je de 
mogelijkheid om ons assortiment te leren kennen via opleidingen die wij voorzien.  
 
 
Daarnaast heb je minimaal 3-5 jaar ervaring in het leiden van (complexe) IT-projecten met software- en hardware-
toepassingen en bijpassende dienstverlening (zoals advies, ontwikkeling en installatie). Jouw strategische, 
resultaatgerichte blik is niet alleen gefocust op huidige oplossingen, maar ook op toekomstige verbeteringen voor 
het hele bedrijf. Jij bent belangrijk voor ons, net als jouw bijdrage aan onze producten en dienstverlening richting 
onze klanten. Een afgeronde, relevante studie is hierin een voorwaarde, net als een goede kennis van het Engels 
én het Frans (zowel mondeling als schriftelijk). Et enfin: je kunt goed overweg met MS Office (en het liefst ook met 
een ERP-systeem).  

 
WAT BIEDEN WE? 
 
Mochten wij het geluk hebben dat we jou straks onze collega mogen noemen, dan staat daar natuurlijk ook wat 
tegenover! Naast een aantrekkelijk salaris en de mogelijkheid om 2,5 dag per week buiten de deur te kunnen 
werken (afgezien van enkele belangrijke vergaderingen), kunnen onze medewerkers rekenen op:  

- Een auto met tankkaart  

- Fietsleaseplan  

- ADV-dagen 

- Representatievergoedingen 

- Inspirerende en ontspannen teamuitjes 

- Hospitalisatie- en groepsverzekeringen 

- Een heerlijk kantoor met goede koffie, een gezellig team én een pooltafel 


