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AVA needs you!

AVA is een toonaangevende retailer die ernaar streeft elk moment in het 
leven van de klant uniek te maken. En dit zowel online als offline in één 
van de 50 winkels. Of het nu gaat over een geboorte, een communie, 
een verjaardagsfeest, de schooltijd of een knutselmoment, met AVA 
wordt  het nog net iets unieker. Ook op de B2B-markt wenst AVA zich 
online en offline verder te ontwikkelen. 

Om dit hybride model te ondersteunen, zoeken we voor de afdeling IT in 
het hoofdkantoor in Temse een:

www.ava.be
@AVAmoment

• Een afwisselende job in een financieel gezond bedrijf dat graag met jou aan haar digitale transformatie   
 bouwt en dit binnen een enthousiast en dynamisch team
• De kans om mee te bouwen aan het succes van AVA
• Een voltijds contract van onbepaalde duur 
• Opleidingen om van je missie een succes te maken
• Netwerk: voor de verdere ontwikkeling en om volledig in lijn te blijven met de bedrijfsstrategie, werk je   
 nauw samen met je collega’s van je eigen afdeling en andere afdelingen. 
• Vergoeding: een aantrekkelijk salaris en een interessant pakket extralegale voordelen.

AVA werkt elke dag aan het verder ontwikkelen van een omnichannel ervaring voor haar klanten. In het kader van 
onze verdere uitbouw kijken we met veel enthousiasme uit naar een nieuwe collega die ons kan ondersteunen 
om de dagdagelijkse uitwerking van IT-projecten te coördineren. 

Neem alvast een kijkje op ava.be en stuur je motivatiebrief en uitgebreid CV bij voorkeur per e-mail met als 
onderwerp ‘IT Projectleider’ naar hr@ava.be.

Naar wie zijn we op zoek?

Wat krijg je in de plaats terug?

Interesse?

Wat ga je doen?
• Je bent de cruciale schakel in de interne transitie van eigen ontwikkeling naar extern gekochte en op maat    
 aangepaste software.
•  Als IT Projectleider verzeker je de opvolging en de realisatie van projecten rekening houdend met de
      planning, de budgetten en de vereiste kwaliteit. Hierbij hanteer je een projectmethodologie bij de opvolging    
      en zorg je voor de implementatie van een duidelijke structuur.
•     Tevens verzorg je op regelmatige basis de rapportering over de vooruitgang van de projecten en waak je      
       over een goede communicatie tussen de verschillende betrokken partijen.
• Je neemt een motiverende, adviserende en faciliterende rol aan ten aanzien van het management en de   
 business units, waarbij je risico’s identificeert en proactief oplossingen voorstelt.
• Je ondersteunt verschillende organisatie-gerelateerde activiteiten binnen de afdelingen (operationeel plan,  
 processen en procedures) en volgt deze correct op.
• Vanzelfsprekend kan je vlot omgaan met veranderingen en pas je je snel aan.

IT Projectleider (m/v)

• Je bezit een universitair diploma, bij voorkeur in ICT en je hebt reeds relevante ervaring in projectbeheer.
• Je werkt georganiseerd, weet prioriteiten te stellen en je slaagt erin de verschillende partijen van een   
 project te coördineren, zowel leveranciers als projectmedewerkers.
• Je beschikt over uitstekende communicatievaardigheden en kan goed onderhandelen.
• Je bent een teamplayer die weet hoe je resultaten moet boeken met je team en je kan jezelf ook opstellen   
 als begeleidende coach.
• Je bent stressbestendig, analytisch en kunt om met frequente deadlines.
• Je drukt je vlot uit in het Frans.
• Ervaring in retail is een must.


