VACATURE

IT PROJECT MANAGER
Spaas is een uniek bedrijf met een rijke geschiedenis, maar jong van geest.
Denk aan internationale vibes met 5 generaties Spaas-familie aan het roer. Inspirerend en vernieuwend,
zonder kwaliteit en authenticiteit uit het oog te verliezen.
We zoeken een IT Project Manager die een sleutelrol gaat vervullen binnen het bedrijf. Een vlotte
communicator, die commercieel en technisch meedenkt met ons. Omdat SAP de rode draad doorheen het
bedrijf vormt, komt ervaring met complexe SAP-projecten goed van pas.
Als IT Project Manager sta je in nauw contact met zowat iedereen binnen het bedrijf. Je coördineert
projecten met externe partners en programmeurs, maar we kijken ook naar jou als het over hardware gaat.

JOUW FUNCTIE
Je wordt onze IT Project Manager. In deze functie
rapporteer je rechtstreeks aan de CFO van het bedrijf.

JOUW UITDAGING
SAP is jouw natuurlijke habitat. Je duikt met plezier in
ons bedrijfseigen systeem en zet het vlot naar je hand.
Systemen als Linux, HANA en Abap kan je lezen en
begrijpen.
Het beheer en de ontwikkeling van onze
applicaties neem jij voor je rekening. Je maakt een analyse
van de noden, contacteert partners en evalueert
je oplossingen.
Ook hardware, zoals servers, pc’s en laptops valt onder
jouw verantwoordelijkheid.
Je voorziet first line support voor alle IT-vragen. Het is
belangrijk dat je de juiste prioriteiten stelt en vlot kan
schakelen.
Verwacht je aan een veelzijdige functie met flink
wat uitdagingen.

JOUW PROFIEL
Je bent:
- een vlotte communicator.
- gestructureerd en georganiseerd.
- gepassioneerd door digital innovation.
Je kan:
- vlot met cijfers overweg en je werkt kostenbewust.
- procestechnisch denken.
- de juiste prioriteiten stellen en vlot schakelen.

WIJ BIEDEN
Een gevarieerde en uitdagende functie bij een Limburgse top-KMO. We hechten veel waarde aan een prettige
en stimulerende werksfeer. Je kan rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden: een compleet verloningspakket
met tal van extralegale voordelen, waaronder een bedrijfswagen.

BEDRIJF SPAAS
Inspireren. Een vleug je warmte toevoegen aan het leven van alledag. Dat is de missie die Spaas wil uitdragen.
Naast kwaliteitsvolle kaarsen ontwikkelen, willen we vooral een meerwaarde vormen voor het leven van de consument, door mooie vormgeving en gezelligheid mee te geven met de kaarsen.
Spaas denkt steeds vernieuwend en verjongend, maar heeft een rijke geschiedenis. Spaas ontstond in 1853 in
het Limburgse Hamont, en heeft sinsdien niet stilgezeten. Het groeide uit tot een absolute marktleider in België
en tot één van de belangrijkste Europese spelers op de markt van kaarsen.
Spaas telt inmiddels 275 medewerkers en is al die tijd een krachtig familiebedrijf gebleven.
Vandaag staat de vijfde generatie van de Spaas-familie aan het roer. Naast de productieeenheid in Hamont, is er ook een fabriek in Polen en een stevig uitgebouwde
salesorganisatie gericht op Europa.

Herken je jezelf?
Stuur je motivatiebrief
en CV naar
marleen.lemmens@spaas.be
(Discretie verzekerd.)

