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Wij zijn op korte termijn op zoek naar een 

PROJECTMANAGER  

40 uur per week 

EPS is marktleider in de uitvoering van on-street parkeren en fiscaal handhaven in Nederland. 
EPS wil deze positie graag behouden en verder uitbreiden, voornamelijk door ontwikkeling. 

Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het coördineren, plannen en leveren van 
verschillende en uiteenlopende (IT) projecten die bijdragen aan de realisatie van klantopdrachten en 
ontwikkeling van strategische doelstellingen.  
In deze functie rapporteer je aan de Manager Projecten. Je komt in een team van zowel interne als 
externe Projectmanagers te werken. 
 
Jouw taken: 

 Het inrichten van programma-/projectorganisatie(s) 

 Het coördineren, plannen en leveren van producten en/of diensten bij verschillende en 
uiteenlopende projecten 

 Veel projecten hebben een sterke IT component 

 Het draaien van verschillende (complexere) projecten tegelijkertijd 

 Het inhoudelijk leveren van een bijdrage aan het project en het uitvoeren van informatie 
analyse wanneer gewenst 

 Opstellen van projectplannen en managen op scope, kosten en tijd(splanning). Leveren 
binnen projectbudget 

 Rapporteren aan stuurgroep in overleg en via het project dashboard  

 Stuurt leveranciers aan, met name de leveranciers verantwoordelijk van IT (deel) oplossingen 

 Houdt externe opdrachtgever (bv. gemeente Amsterdam) pro-actief op de hoogte en stemt 
detail functionaliteiten met haar af 

 Het primaire aanspreekpunt en eindverantwoordelijk van het leveren van de 
projectdoelstellingen. 

 
Functie-eisen 

- WO werk- en denkniveau, richting Bedrijfskunde of Informatietechnologie 
- Minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie (met aantoonbare successen) 
- PRINCE2 practitioner gecertificeerd 
- SCRUM Master en/of Product Owner gecertificeerd 
- Ervaring met ITIL en/of BISL is een pre 
- Aanvullende kennis binnen het vakgebied van het project 
- Ervaring in politiek bestuurlijke omgevingen 
- Kennis van integraal projectmanagement 

  
Vaardigheden en competenties 

- Je bent een kei in plannen en hebt een analytische vermogen.  
- Je hebt een groot inlevingsvermogen, bent klantgericht en je kunt goed samenwerken.  
- Je bent overtuigend, resultaatgericht en toont initiatief. 
- Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. 

 
Wat bieden wij jou? 
Een uitdagende positie voor in ieder geval een jaar waarin je volop ontwikkelmogelijkheden krijgt 
binnen een bedrijf dat innovatief en ondernemend is. De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform, in 
overeenstemming met de zwaarte van de functie. Afhankelijk van de ontwikkelingen en functioneren, 
kan het contract verlengd worden. 
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Interesse? 
Is deze functie je op het lijf geschreven, dan zien we graag je CV met motivatiebrief tegemoet. Deze 
kun je richten aan HRM@egisparkingservices.nl. 
 
Mocht je nog vragen hebben over de inhoud van deze functie stuur dan een e-mail aan 
HRM@egisparkingservices.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.  
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