Floormanager ICT (m/v)
InFactor is een bedrijf dat al meer dan 25 jaar met een team van bijna 15 mensen vanuit
Groningen zakelijke klanten helpt op het gebied van ICT oplossingen. Klanten van InFactor
besteden delen of het geheel van hun IT dienstverlening uit aan ons bedrijf. We zijn dan ook
een vertrouwde partner die met onze klanten meegroeit.

Omdat onze klanten groeien en steeds afhankelijker zijn van IT, groeien ook onze
werkzaamheden. Voor het operationeel aansturen van onze projecten en de dagelijkse
werkzaamheden zijn wij op zoek naar een Floormanager m/v voor 16-32 uur per week voor
ons gezellige kantoor aan de rand van hartje Groningen.

De Floormanager is organisatorisch en communicatief sterk en begrijpt hoe je projectmatig
moet werken. Elke dag stemmen we de beschikbare tijd af op de werkzaamheden die
moeten worden uitgevoerd. Jij bent hier de belangrijkste schakel van het team en houdt het
overzicht op de werkzaamheden en beschikbare tijd van de teamleden. Op deze manier kan
je goed inschatten welke werkzaamheden we wanneer kunnen oppakken. Ook stuur je het
team aan bij de uitvoering van de dagelijkse ICT-werkzaamheden, zodat zij steeds weten
wat ze moeten doen en wat belangrijk is. Dat doe je vanuit een coachende rol.
Omdat klanten (en wijzelf) het steeds belangrijker vinden dat wij werken volgens
standaarden, ben je ook betrokken bij de invoering van ISO normen. Waar mogelijk help je
bij het inrichten van deze processen en standaarden en legt dat ook vast.
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Taken en verantwoordelijkheden
Belangrijke taken en verantwoordelijkheden van een accountmanager zijn:
•

Plannen en organiseren van alle dagelijkse werkzaamheden.

•

Informatie verschaffen en advies geven over de verdeling van de werkzaamheden
van medewerkers.

•

Controle uitoefenen op de uitvoering van alle taken en verantwoordelijkheden van de
medewerkers.

•

Leiding nemen en overzicht houden van alle werkzaamheden.

•

Inrichten en laten uitvoeren van projecten.

•

Werkzaamheden leidinggevende overdragen aan collega’s binnen het bedrijf.

•

Meewerken en in stand houden van de normen vastgelegd in de ISO.

•

Contractbeheer

Competenties
•

Communicatief vaardig

•

Organisatorisch

•

Gestructureerd

•

Neemt de leiding en durft anderen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden.

•

Oplossingsgericht

•

Klantgericht

•

Teamplayer

•

Motiverend

•

Verantwoordelijk

•

Out of the box denkend

Wat bieden wij
•

Een goede, dynamische werksfeer in een enthousiast, klantgericht team.

•

Passend salaris

•

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioenregeling en mogelijkheid
tot opleiding en ontwikkeling.
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Solliciteren
Ben je enthousiast geworden en wil je graag bij ons werken? Stuur dan jouw motivatiebrief
(o.v.v. vacaturenummer 2022-03) voorzien van CV naar vacature@infactor.nl.
Wil je eerst meer weten over de functie? Stuur dan jouw vragen naar
vacature@infactor.nl

Als we een match hebben, dan spreken we je graag!
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