IT Project Lead Digital
Wat houdt de job in?
Belfius Insurance is de verzekeringspool van Belfius Bank and Insurance Group. Ons
verzekeringsaanbod in België omvat verschillende merken: Belfius Insurance, DVV/ LesAP
en Corona Direct. Met meer dan 1,4 miljoen klanten is Belfius Insurance de vijfde grootste
speler op de Belgische verzekeringsmarkt die volledig ten dienste staat van haar klanten.
Om haar digitale toekomstvastheid te garanderen, is Belfius Insurance bezig om het hele
landschap van haar toepassing te herzien en te vereenvoudigen. De IT-afdeling van Belfius
Insurance werkt hiervoor in toenemende mate samen met de IT-afdeling van Belfius Bank
om deze nieuwe digitale architectuur te bouwen en te integreren met innovatieve oplossingen.
Bij digitaal zorgen we voor de realisatie van de DVV en myDVV websites en hun
campagnemanagement, de uitbouw en onderhoud van het digital sign platform, we
coördineren de integratie van verzekeringsprojecten in de digitale omgevingen van Belfius
Bank, en we zorgen voor applicaties die onze agenten en back-office ondersteunen in hun
werkzaamheden, zoals het CRM. We trekken daarenboven mee aan digitale initiatieven bij
bank & verzekeringen, op basis van de laatste nieuwe technologieën.
Functieomschrijving:
Wezijn op zoek naar een projectleider die voor IT digitaal onze digitale roadmap actief mee
realiseert. Je volgt projecten op van concept tot inproductiestelling.
Dit kunnen heel diverse projecten zijn, binnen de verschillende verzekeringsdomeinen.
Het is jouw taak om verschillende partijen te aligneren, en ervoor te zorgen dat complexe
planningen op elkaar afgestemd zijn. Je bent een echte problem solver, die actiefde
problemen aanpakt en geen uitdaging uit de weg gaat!
We verwachten van jou ook dat je onze digitale toepassingen leert kennen, en incidenten kan
lokaliseren en dispatchen aan de betrokken teams.






Je stelt een projectplan op, en volgt dit pro-actief op;
Je realiseert projecten binnen budget en tijd;
Je coördineert, motiveert en stuurt de medewerkers aan, zowel binnen als buiten je
team, medewerkers zowel on site als offshore;
Je bewaakt de coherentie en zoekt naar synergiën tussen onze toepassingen;
Kwaliteit en delivery staan hierbij steeds voorop.

Plaats van tewerkstelling : Brussel.

Profiel :
Functionele en technische vaardigheden







Je hebt een master diploma burgerlijk ingenieur, informatica, handelsingenieur,
toegepaste (economische) wetenschappen of gelijkwaardig door ervaring;
Je bent een digital native, met een brede interesse in web- en mobieletechnologieën;
Kennis van of ervaring met Adobe AEM of Efficy wordt beschouwd als een plus;
Je hebt een grondige kennis van en ervaring met IT-processen, ontwikkeltools en
methodologieën;
Je hebt min. 3 jaar ervaring als projectleider, bij voorkeur in de bankenverzekeringswereld;
Je hebt kennis van project management methodologie zoals PRINCE2 en
AGILE/SCRUM.

Personal skills






Als echte team player werk je nauw samen met analisten en programmeurs, alsook
met onze software- en infrastructuurleveranciers;
De samenwerking met offshore collega’s schrikt je niet af;
Je hebt een natuurlijke aanleg om structuur te brengen in complexe en uiteenlopende
dossiers en werkt oplossingsgericht;
Een goede kennis van het Engels is essentieel, naast de actieve kennis van één van
beide landstalen, en passieve kennis van de andere taal;
Je bent pro-actief, leergierig, communicatief en stressbestendig, en je hebt oog voor
detail.

Aanbod :
In ruil voor jouw talent en inzet bieden wij jou een interessante job met een afwisselend
takenpakket, interne en externe opleidingsmogelijkheden, ontwikkelingskansen in een
stabiele werkomgeving, een flexibel uurrooster, thuiswerk in overeenstemming met de
bedrijfspolitiek, een competitief verloningspakket en een aantrekkelijke vakantieregeling.

