De Cibor Groep, met hoofdzetel in Meerhout, is een bedrijvengroep gespecialiseerd in diverse bouwtechnische
activiteiten: lekdetectie, bouwpathologie, betonbewerkingen en hersteltechnieken. Met servicepunten over
heel België en zo’n 110 gepassioneerde medewerkers zijn we uitgegroeid tot sprekende referentie en
marktleider. Door sterk in te zetten op automatisatie en hedendaagse IT-systemen, faciliteren we niet alleen
onze interne werking maar bieden we ook onze klanten een uitgebreide service. Zo kenden we de voorbije jaren
een rendabele, stabiele groei . Om deze focus en groei verder te ondersteunen, zijn we op zoek naar een (m/v) :

ICT-Project Coordinator
Business Analyst
Functie
Je brengt onze bedrijfsprocessen in kaart en gaat op zoek naar digitale optimalisaties op maat van de
eindgebruiker. Samen met je collega’s en het managementteam van Cibor werk je een plan van aanpak uit om
deze optimalisaties te implementeren. Hiervoor stem je regelmatig af met externe ICT-leveranciers en zorg je
ervoor dat zowel timing alsook implementatie in lijn liggen met de verwachtingen. Je begeleidt eindgebruikers
in het gebruik van nieuwe functionaliteiten en toepassingen. Daarnaast help je mee een rapporteringsplatform
uit te bouwen dat de volledige groep verder ondersteunt in haar ambities.

Profiel
Je genoot een hogere ICT-opleiding en hebt relevante ervaring als project manager, bij voorkeur in een
gelijkaardige functie. Je bent analytisch sterk en hebt een goed inzicht in bedrijfsprocessen en -belangen. Je
beschikt over sterke people skills en staat op organisatorisch vlak sterk in je schoenen. Je bent initiatiefrijk en
denkt mee met onze klanten. Uiteraard volg je de nieuwste ICT-ontwikkelingen op de voet en maak je de
vertaalslag naar relevante, professionele toepassingen.

Aanbod
Je komt terecht in een organisatie waar ICT een prominente, centrale rol opneemt. ICT levert ons al enkele jaren
een strategisch voordeel en we geven jou voor de toekomst de touwtjes in handen. Je werkt dan ook met
vooruitstrevende technologieën en levert zelf een wezenlijke bijdrage hierin. Cibor staat voor snelle
beslissingslijnen en een hands-on aanpak, wat je werk als projectcoördinator zeker vergemakkelijkt. Verder kan
je rekenen op een aangename, collegiale werksfeer in moderne, nieuwe kantoren. Je werkt vanuit een
Kempische en filevrije omgeving. Uiteraard gaat dit alles gepaard met een competitief verloningspakket.

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief naar solliciteren@goelen.be. Voor meer informatie kan je ons bereiken via 014 61
57 87. Discretie gegarandeerd!

