The Belgian Chocolate Group zoekt een ICT-manager
The Belgian Chocolate Group, opgericht in 1956, is een gerenommeerde producent en
exporteur van premium chocoladeproducten en biedt hoge kwaliteit aan tegen aantrekkelijke
prijzen. We zijn gepassioneerd door chocolade!
Voor de verdere uitbouw van ons team zijn we op zoek naar een ervaren ICT-manager die volop
in de techniek staat en slimme ideeën weet uit te werken tot goed functionerende ICToplossingen. Als ICT jouw passie is, dan is deze functie iets voor jou!
Jouw functie
Als ICT manager heb je een duidelijke visie als het gaat om ICT beleid, security en infrastructuur. Je
bent verantwoordelijk voor het beheer en de kwaliteit van de ICT-processen en -producten, de
technische infrastructuur en de implementatie van het securitybeleid voor alle vestigingen.
Daarnaast onderhoud je contacten met externe partners en leveranciers en vervul je de rol van
projectleider binnen uiteenlopende ICT projecten.
In deze functie rapporteer je aan de directie.
Taken
- Primair richt je je op het borgen van kennis van bedrijfsspecifieke software applicaties en het
continue toegankelijk houden van systemen en data in samenhang met maximale beveiliging;
- In samenwerking met gebruikers coördineer en stuur je automatiseringsbeslissingen welke
samengevat worden in heldere projectplannen;
- Je bent verantwoordelijk voor kosten- en investeringsbudgetten, de looptijd van projecten en
voor het managen van alle ICT-ontwikkelingen binnen BCG;
- Je geeft advies over ICT-ontwikkelingen en neemt initiatieven met betrekking tot noodzakelijke
vernieuwingen op het gebied van informatievoorziening en automatisering;
- Je beheert de help desk activiteiten en zorgt ervoor dat IT problemen binnen afzienbare tijd
wordt opgelost:
- Je leidt een klein dedicated team. Je bent in staat om deze mensen te coachen, begeleiden
en draagt bij voor een sterke visie op IT.

Profiel
Opleidings- en kennisniveau:
- Je genoot een opleiding op masterniveau, bij voorkeur in een ICT richting, of gelijkwaardig door
ervaring.
- Je bent sterk analytisch en werkt planmatig en gestructureerd, waarbij je jouw ideeën helder kunt
overbrengen aan anderen.
- Je hebt een vergevorderde kennis van bedrijfskritische systemen, CRM, ERP, waarbij kennis van
SAP een must is.
- Je bent een specialist in systemen en applicaties zoals Windows Server, Active Directory
- Je hebt een sterke helicopterview op zowel IT infrastructuur als IT applicaties.
- Je bent een teamplayer waarbij jouw enthousiasme en constructieve persoonlijkheid de basis
vormen voor een vlotte samenwerking met anderen.
Vereiste relevante ervaring:
Je hebt reeds ervaring in een gelijkaardige functie.
Vereiste Talenkennis:
Moedertaal (Nederlands)
Engels: goed

Functiecompetenties:
- Je bent een teamplayer die zich flexibel opstelt.
- Je bezit een zekere maturiteit om je team in de juiste richting de sturen.
- Je bent gedreven, proactief en houdt ervan hands-on te werk te gaan.

Onze organisatie
Je komt terecht in een informele omgeving met een gezonde bedrijfscultuur waar elke werknemer telt.
Onze klant biedt je een uitdagende functie aan in een stabiele omgeving die steeds blijft groeien.

