Bedrijfsgegevens

De recruiter

Sogeti Nederland

VincentMast

B.V. (YF)

YellowFriday

Telefoon: +31 (0)6 839 08 773
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Projecteider/Product Owner Dataplatform
Functie

Projecteider/Product Owner Dataplatform

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

09.10.2022 - 08.04.2023

Opdrachtnummer

120067

Sluitingstijd

08.04.2023

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Let erop dat u voordat u een kandidaat aanbiedt de Aanbiedingsrichtlijnen doorneemt, gebruik maakt van het “standaard reactie formaat”
(downloadbaar tijdens aanbiedingsprocedure) en dat het aangeboden CV een Word-document is van maximaal 5 A4.
De aanbesteding EZ is (mede) gegund aan de combinatie Yellow Friday en Sogeti. De inleen van niet-eigen personeel geschiedt door Yellow Friday. De
contractering (en dus ook het accountmanagement) geschiedt door Sogeti. Er is hier geen sprake van doorleen en tariefstapeling, omdat we naar EZ
toe één aanbieder zijn
ACM heeft behoefte aan een daadkrachtige, resultaatgerichte ICT projectleider om binnen het programma ICT infrastructuur en Informatiebeveiliging
invulling te geven aan de realisatie van het data & analytics platform. Hiervoor is reeds een architectuur ontwerp gemaakt en een plan voor de
uitvoering van een aantal Proof of Concept.
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Je bent voor het opdrachtnemersdeel verantwoordelijk voor het behalen van het resultaat van het project en stuurt op de proceskant van het project.
Je stelt de stukken die aangeleverd worden aan de stuurgroep op, bewaakt en stuurt pro-actief op de voortgang, rapporteert maandelijks aan de
programmaleider, zorgt voor de planning en de afstemming daarvan met betrokkenen en escaleert indien nodig naar de manager CIO Office en
programmamanager Infra & IB.
De projectleider moet in staat zijn niet alleen de projecten te kunnen aanjagen, maar ook vorm te geven en goed te kunnen afronden.
De projectleider stuurt het projectteam aan. Het team bestaat momenteel uit een solution architect dit team kan nog verder uitgebreid worden om de
realisatie te versnellen. Opdrachtgever voor dit project is de Chief Data Officer. De projectleider werkt daarnaast nauw samen met Product Coördinator
Dataplatform die verantwoordelijk is voor de onpremise data gerelateerde ICT.
De projectleider die ACM zoekt, zorgt voor een goede vertaling van de business vraag naar ICT en vice versa. Daarnaast dient de projectleider ervoor te
zorgen dat de kennis die in de organisatie en in de projecten wordt opgedaan, wordt vastgelegd en geborgd.
Achtergrond opdracht
ACM heeft sterke ambities om Datagedreven Toezicht binnen de organisatie verder te ontwikkelen. Inmiddels is de basis gelegd voor effectiever en
efficiënter Data Gedreven Werken. De data infrastructuur die is neergezet moet doorontwikkeld worden naar een volwaardig, robuust, flexibel en
schaalbaar Data platform zodat verschillende type data onderzoeken uitgevoerd kunnen worden.
Om de ICT kant van dit project te kunnen managen is een ICT projectleider nodig. Deze expertise en capaciteit zijn binnen de ACM organisatie
momenteel onvoldoende aanwezig.
Eisen
- Minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding in een relevante richting (ICT, Bedrijfskunde)
- Prince II Practitioner certificaat of IPMA B of IPMA C of scrum certificering
- Ruime ervaring met het leiden van ICT projecten als projectleider, waarvan minimaal 2 jaar projectmanagement ervaring met data, datamanagement
en/of data gerelateerde projecten. (>5 jaar)
- Ruime ervaring met agile werkwijzen en scrum methodiek. (> 3jaar)
- Ruime ervaring in een vergelijkbare rol waarbij het goed kunnen schakelen tussen verschillende interne en externe organisaties en
organisatie(onderdelen) en processen die daarmee samenhangen van essentieel belang is. (> 5 jaar)
Wensen
- Kennis hebben van Informatiebeveiliging en wetgeving op gebied van privacy is een pré
- Kennis hebben van data applicaties zoals STATA, R, Python, Alteryx, Tableau is een pré
Competenties
Een pragmatische positieve ingestelde projectmanager die stevig in zijn schoenen staat en met ‘hands on’ mentaliteit en denkend in oplossingen.
•Zowel de taal van de business als van ICT kunnen spreken en vertalen om de brug te kunnen slaan tussen business en ICT.
•Resultaatgericht.
•Omgevingssensitief.
•Bestuurlijke sensitief.
•Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden (NL, Engels is een pré).
•Analytisch sterk.
•Samenwerkingsgericht
•Vasthoudend
•Doorzettingsvermogen
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Aanvullende informatie
Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.

Bekijk opdracht online
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