
 
Vacature: Projectmanager 

 

- omgeving Eindhoven 

- 32-40 uur 

 

Voor een snel groeiende organisatie in omgeving Eindhoven ben ik op zoek naar een 

Projectmanager. Als Projectmanager ga je aan de slag met zowel interne projecten als 

maatwerkprojecten. Werkzaamheden zijn van technische aard en zullen bestaan uit 

klantcommunicatie en begeleiding van programmeurs bij ontwikkeling van nieuwe 

functionaliteiten en samenwerking met de accountmanager en programmeurs.  

 

Functie: 

 

● Begeleiding van programmeurs bij de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten aan eigen 

software. 

● Documenteren van de ontwikkelde functies. 

● Begeleiden van freelancers bij de te ontwikkelen functionaliteiten ingeval van kleinere of 

gespecialiseerde aanpassingen om de ontwikkeling te versnellen en bij het maken van 

job-advertenties. 

● Op termijn overzien van project ISO27K-certificatie 

● Gezien complexere vragen beschikken over technisch inzicht 

● Inhoudelijk kunnen meedenken met de klant over passende oplossingen voor 

vraagstukken 

● Overleg met accountmanager voor het bepalen van de prijs en de haalbaarheid van het 

gewenste maatwerk 

● Bij complexere projecten prijs- en haalbaarheid bepalen in overleg met de programmeur. 

● Akkoord bevonden maatwerk inplannen bij developer en technisch uitschrijven van 

werking applicatie 

● Indien noodzakelijk testen van de applicatie na oplevering door programmeur 

● Oplevering van applicatie bij klant en begeleiding in het gebruik ervan. 

● Klant begeleiden tijdens bugs, support of nieuwe wensen bij eerste gebruik applicatie 

● Opvolging voortgang richting klant of alles naar wens is of er wellicht nog zaken 

ontbreken 

 

 

 

 

 



Profiel: 

 

● (beginnend) Ervaring met Projectmanagement 

● Commercieel inzicht 

● Technisch inzicht 

● Klantgericht 

● HBO werk- en denkniveau 

● Technische bedrijfskunde 

● PHP kennis 

● Communicatief vaardig 

● Probleemoplossend vermogen 

● Uitstekend Nederlands in woord en geschrift 

● Engels in woord en geschrift is een pré 

 

Organisatie: 

De organisatie houdt zich bezig met de realisatie van koppelingen tussen webwinkels en 

boekhoudpakketten en bedienen meer dan 1.000 klanten in het binnen- en buitenland. 

Organisatie biedt ruimte om jezelf verder te ontwikkelen, veel afwisseling en eigen 

verantwoordelijkheid. Mogelijkheid om relevante cursussen en trainingen te volgen (geen must). 

Marktconforme arbeidsvoorwaarden en de nodige flexibiliteit en vrijheid in je werk. 

Mogelijkheden om vanuit thuis te werken. Leuke informele werksfeer, korte communicatielijnen 

en prettige werkomgeving. 

 

Interesse? 

Heb je interesse? Of wil je graag meer informatie ontvangen? Neem dan contact met mij op via 

onderstaande gegevens of stuur mij een PB via LinkedIn. 

 

email: drigbers@interrigby.nl 

mobiel: 06-42159607 

 

#vacature #finance #projectmanager #recruitment #interrrigby 
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