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Vacature - Projectmanager Business Intelligence  
 

 

Functiebeschrijving 

Een goede projectmanager is een duizendpoot, die resultaten boekt door op overtuigende wijze mensen mee 

te krijgen in veranderingsprocessen, een verkoper van business intelligence in de organisatie.  

 

Werkzaamheden 

De werkzaamheden bestaan uit: 

• Het helder krijgen van de beoogde projectresultaten bij de opdrachtgever 

• Het opstellen van een business case, zonder te vervallen in het gebruik van ingewikkelde rekenkundige 

modellen 

• Het maken van een projectplan met bijbehorende capaciteit- en risicoplanning 

• Het selecteren van de juiste mensen voor het projectteam 

• Het leiding geven aan een projectteam 

• Het uitvoeren van het project conform projectplan 

• Regelmatig communiceren over de resultaten die tot dan toe zijn bereikt 

• Afwijkingen en risico’s tijdig signaleren en doorspreken met de stuurgroep en opdrachtgever 

• Het continu bewaken van de kwaliteit van het beoogde resultaat 

• Zorg dragen voor een goed projectresultaat en tevreden opdrachtgever 

 

Functiecompetenties 

• Resultaatgericht en communicatief zeer vaardig 

• Gesprekspartner van directie en management 

• Ruime ervaring met het maken van projectplannen en leiding geven aan projectteams 

• Groot politiek bewustzijn en uitstekende stakeholdersmanagement vaardigheden 

• Vasthoudendheid en goed kunnen doorvragen 

• Mensen durven confronteren met ongewenst gedrag 

• Gedegen kennis van projectmanagement én de mogelijkheden van technologie 

 

Contact opnemen? 

Bent u geïnteresseerd in deze functie, neem dan contact op met Bernard Vuijk. 

 

Over Passionned 

Passionned is een onderzoeks- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in business intelligence, intelligente 

organisaties en gedrag. “Mensen beter laten samenwerken” is waar Passionned voor staat. Met moderne 

technologie, betere stuurinstrumenten en bijpassende gedragscompetenties voor leidinggevenden en 

medewerkers. Met een grote, snel groeiende klantenkring in het bedrijfsleven en de publieke sector. 

 

Passionned organiseert elk jaar de Business Intelligence Awards. De award is een prestigieuze prijs voor de 

“slimste organisatie van Nederland” die onlangs door het Diakonessenhuis Utrecht is gewonnen. Passionned 

voert ook onderzoek uit naar organisaties en tooling, zoals de bekende Nationaal BI Survey, de ETL Tool Survey 

en de BI Tool Survey. 

 


