
Vacature Projectmanager (medior)  

BCT is een ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is in 

een dynamische markt. Wij bieden een werkomgeving waarin  

samenwerking, zelfontplooiing en goede bedrijfsresultaten hand 

in hand gaan. En dit doen we nu al 35 jaar met 140 medewerkers 

en met veel succes. Binnen BCT ondersteunt de Business Unit  

Digital Transformation kennisintensieve organisaties bij het 

nemen van stappen naar digitale volwassenheid.

De Business Unit Digital Transformation begeleidt organisaties 
in de transitie van analoog werken naar digitaal denken. Dit doen 
wij door middel van het leveren van hoogwaardige producten en 
diensten. De aanpak rondom het leveren van deze producten en 
diensten is het grootste goed van ons team. Middels projecten 
leveren wij meerwaarde waardoor de klant ook naar de toekomst 
toe bestaansrecht heeft. Digital Transformation richt zich primair 
op lokale en regionale overheden en instituten binnen de thema’s 
digitaal werken, zaakgericht werken en besturen. 

Binnen de Business Unit Digital Transformation worden de gene-
rieke producten ontwikkeld die in combinatie met onze diensten 
worden geleverd. Geen maatwerk projecten maar standaard 
software, licentie gebaseerd. 

Om de positie van de afdeling Proffesional Services te verster-
ken, zoekt BCT een projectmanager.  

De functie 
Als projectmanager ben je actief binnen het business unit Digi-
tal Transformation en (eind)verantwoordelijk voor de realisatie 
van projecten. Samen met de klant en accountmanager is de 
scope van het project vastgesteld, waarna dit wordt omgezet 
in een concreet project. Je werkt nauw samen met een team 
van collega’s bestaande uit consultants, integratiespecialisten, 
informatie architecten en technisch consultants.

Daarnaast bouw jij aan een netwerk van collega leveranciers 
voor een optimale samenwerking in klantprojecten. Spreekt jou 
dit aan? Zoek dan niet verder en neem contact op met ons. BCT 
biedt een uitdagende functie met veel eigen verantwoordelijk-
heid, doorgroei- en professionaliseringsmogelijkheden. 

BCT biedt een uitdagende functie met veel eigen verantwoor-
delijkheid, doorgroei- en professionaliseringsmogelijkheden. 
Als accountmanager werk je in een dynamische, informele en 
professionele omgeving met ruimte voor eigen initiatief. 

Onze kwaliteitsstandaarden zijn ambitieus. Wij willen niet 
alleen tevreden klanten, maar klanten die enthousiast zijn over 
onze oplossingen en dienstverlening. Als projectmanager ver-
vul je hierin een centrale rol. Jij weet het evenwicht te bewaren 
tussen de wensen van de klant en het belang van de eigen orga-
nisatie. Communicatie is hierbij het sleutelwoord.



De werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

 → Zorgdragen voor beschikbaarheid van projectresources;
 → Aansturen van teamleden;
 → Communiceren met de klant;
 → Bewaken van de kwaliteit van het geleverde werk;
 → Definiëren en calculeren van de projectoplossing;
 → Inschatten van risico’s in het project;
 → Treffen van passende maatregelen;
 → Zorgdragen voor een compleet en toegankelijk projectdossier;
 → Maken van tijdige voortgangsrapportages;
 → Urenverantwoording en budgetbewaking.

Naast de rationele kant van het managen van een project heb je 
ook gevoel voor het managen van de zachte kant hiervan. Je zorgt 
dat de transitie bij de klant optimaal verloopt. Het implementeren 
van de software oplossingen is vaak een onderdeel van een groter 
(transitie)project van onze klant waarin de afstemming met colle-
ga projectmanagers en stakeholders essentieel is.

Wat wij jou bieden 
Je krijgt veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief. 
Daarnaast heb je de mogelijkheid om diverse trainingen te volgen 
waarbij je jezelf verder ontwikkelt. Uiteraard bieden we ook 
markt conforme arbeidsvoorwaarden. En natuurlijk kun je werken 
in een bedrijf dat voortdurend evolueert en altijd rekening houdt 
met de nieuwste trends en ontwikkelingen. 

Een paar highlights: 
 → Een marktconform primair en secundair arbeidsvoorwaarden-

pakket met o.a. laptop, telefoon en auto van de zaak;

 → Prettige, informele en collegiale werksfeer met platte hiërar-
chieën;

 → Werken in een bedrijf dat voortdurend evolueert en altijd reke-
ning houdt met de nieuwste trends en ontwikkelingen;

 → Minimaal 26 vakantiedagen (bij full-time dienstverband);
 → Mogelijkheden voor het volgen van training/opleiding en/of het 

bezoeken van seminars;
 → Werken in een bedrijf dat trots is op zijn professionals; 

De kandidaat 
Je voelt je thuis in een dynamische omgeving waar kwaliteit en sa-
menwerking hoog in het vaandel staan. Je voldoet aan de volgende 
eigenschappen: 

Je voldoet aan de volgende eigenschappen: 
 → Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau;
 → Je bezit 1-3 jaren relevante werkervaring in een soortgelijke 

projectmanager functie, bij voorkeur in de IT-sector;
 → Je hebt ervaring met het opereren in omgevingen met ver-

schillende stakeholders met uiteenlopende belangen;
 → Je beschikt over sterke management skills met een persoon-

lijke aanpak;
 → Je bent klantgericht en beschikt over een proactieve houding;
 → Je hebt relevante werkervaring in het veld van informatievoor-

ziening;
 → Kennis van en ervaring met software implementatietrajecten 

in de overheidssector en/of EIM/ECM is een pré;
 → PRINCE2/IPMA certificering (of vergelijkbare methodiek) is 

een pré.

REAGEREN

Heb je interesse in deze functie? 
Stuur dan je CV en motivatie  
t.a.v. Freek Sengers naar 
jobs@bctsoftware.com, of kom eens 
praten met een van onze collega’s 
om te weten te komen waarom BCT 
voor jou de plek is om de volgende 
stap in jouw carrière te zetten. 

Heb je vragen over de vacature? 
Neem dan contact op met Freek 
Sengers. 


