Projectleider implementatie intranet (Titel Project Buiten)
Type Project Buiten
Projectopdracht

Een projectopdracht heeft een duidelijke begin- en
einddatum, vooraf vastlegde omvang in uren per week en een
op resultaat gestuurde taakomschrijving.

Organisatie
Saxion
Standplaats(en)
Enschede
Startdatum
01-03-2017
Omvang per week
32 uur
Duur in maanden
3 maanden
Gewenst werk- en denkniveau
HBO
Maximaal beschikbaar budget
Schaal 10

Hier wordt de projectopdracht geïntroduceerd en de op resultaat
gestuurde taakomschrijving beschreven. Ook wordt de
faculteit/afdeling (niet de hogeschool) kort omschreven, zodat de
lezer weet waar hij/zij terechtkomt. Het takenpakket wordt duidelijk
afgebakend. In het slotstuk van dit deel worden de
resultaten/opbrengsten van de projectopdracht genoemd.

Over de projectopdracht
Als projectleider stuur je vier dagen per week het implementatieteam aan dat het nieuwe intranet voor Saxion
gaat realiseren. Vanuit de locatie Enschede coördineer je de bouw en implementatie van HTML/CSSstylesheets, waarmee de reeds ontwikkelde designs technisch worden vertaald. Binnen jouw project werk je
intensief samen met de programmamanager, de afdeling Communicatie en twee developers, die je inhoudelijk
coacht en aanstuurt. Je komt terecht in een professionele organisatie met een informele werksfeer.
Jouw takenpakket:
Coördinatie van de technische realisatie en implementatie van het intranet.
Begeleiden en aansturen developers.
Ondersteuning en advisering bij technische issues.
Uitvoeren oplevering en decharge.
Jij levert een belangrijke bijdrage aan de technische realisatie en implementatie van het nieuwe intranet van
Saxion. Je zorgt voor een goede vertaling van het design, controleert de werking van functionaliteiten en vormt
een vraagbaak voor technische issues. Door goede samenwerking verrijk je jouw eigen kennis én die van
collega’s. Na oplevering en decharge heb je de organisatie van Saxion aantoonbaar communicatiever gemaakt.
In dit deel wordt tekstueel omschreven welke eigenschappen, talenten en
capaciteiten iemand moet bezitten om goed invulling te kunnen geven aan deze
projectopdracht. Er is bewust voor gekozen om geen (competentie)lijst op te
nemen, zodat het niet als een vacature wordt gelezen.
Wij vragen
Om goede invulling te geven aan dit Project Buiten, zijn we op zoek naar een enthousiaste projectleider met
aantoonbare ervaring in het vakgebied. Je bent bekend met de vertaling van functionaliteiten en design naar
HTML/CSS-stylesheets. In bredere zin ken je de betekenis en functie van een goed werkend intranet. Je bent
oplossingsgericht, werkt goed samen en beschikt over de competentie om collega’s aan te sturen. Daarmee
ben jij verantwoordelijk voor de development van het intranet. Je weet afstemming te vinden met
Communicatie en legt verantwoording af aan de programmamanager.

