Digital Services Manager
Bebat vzw geeft gebruikte batterijen een nieuw leven en behoort tot de wereldtop wat betreft de
inzameling van batterijen. In de 24.000 inzamelpunten over het volledige land kunnen gebruikte
batterijen gratis worden gedeponeerd. Bebat staat in voor de ophaling, sortering en recyclage ervan.
Daarnaast specialiseert Bebat zich sinds enkele jaren ook in de ontmanteling en/of hergebruik van
batterijen uit elektrische voertuigen.
Bebat beschikt over een set van platformen en applicaties die gebruikt worden om informatie uit
te uitwisselen met o.a. 3.300 deelnemers en 24.000 inzamelpunten. Voor het design, build en run/
operate-luik van de digitale omgeving wordt beroep gedaan op externe partners waarmee een lange
termijn relatie opgebouwd is. De afgelopen maanden is een nieuwe IT-strategie gedefinieerd die de
komende jaren zal uitgerold worden. Deze fundamentele vernieuwing is gestoeld op een Enterprise
Architectuur die ons toelaat de beschikbare IT-middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten
om de ambities en strategische doelstellingen van Bebat te realiseren. Technologie is essentieel voor
ons. De gebruiker staat centraal in onze werking en IT is de motor van die visie.
Het IT-budget laat je toe om deze ambitie waar te maken.
Als Digital Services Manager sta je in voor de volledige coördinatie, organisatie en opvolging van het
digitale beleid. Je geeft uiteraard ook mee vorm aan het beleid. Je rapporteert rechtstreeks aan de
CEO.

Wat verwachten we van jou?
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Je zorgt ervoor dat IT ons helpt om meer voor het mileu te doen.
Je bepaalt mee hoe gebruiksvriendelijk we zijn. Je stelt de eindgebruiker voorop wanneer je aan
een digitale strategie werkt.
Je bent verantwoordelijk voor het definiëren, implementeren en actualiseren van digitale
dienstverlening in lijn met de strategische doelstellingen van Bebat.
Je onderhandelt en beheert de contracten met onze implementatie-partners.
Je faciliteert en werkt actief mee aan IT-gerelateerde ‘change trajecten’ op basis van de Bebat ITarchitectuur. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en opvolgen van een coherente IT-roadmap
waarin de projecten voor de komende jaren opgenomen zijn. Je werkt hiervoor nauw samen met
de andere departementen.
Je beheert het programma management (PMO) van alle IT-gerelateerde projecten. Je stuurt de
externe medewerkers aan die hierbij betrokken zijn.
Je volgt de IT-markt en de digitale evoluties continu op en werkt mee aan het opzetten van innovatieve
initiatieven rond de digitale transformatie.
Je slaat de brug tussen de IT-technische en de business-kant van de organisatie, waarbij je niet
alleen oog hebt voor de technische structuur maar ook voor UX en de business-goals
Je stelt het IT-budget op en je volgt dit tijdens het jaar op met de daarbij horende order- en
facturatieadministratie.
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Jouw profiel
•
•

•
•
•
•

Je beschikt over een (bij voorkeur master) ICT-diploma en je hebt relevante ervaring als IT
Manager en Project Manager in voornamelijk de ontwikkeling van (administratieve) applicaties.
Je hebt een brede technische kennis en interesse (hard- en software). Je kan terugvallen op
bestaande modellen/processen/best practices/…, maar je bent ook bekwaam om ze aan de
specifieke Bebat context aan te passen.
Je bent zowel IT als business-minded, en kan perfect complexe IT-materie vertalen naar
mensentaal.
Je beschikt over uitstekende (agile) project management skills, je denkt pragmatisch en
oplossingsgericht.
Je bent een echte bruggenbouwer met uitstekende sociale (empathie) en communicatieve
vaardigheden (overtuigingskracht). Je beschikt tevens over goede leadership skills.
Een vlotte drietaligheid N/F/E is vereist.

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•
•

Een collegiale en stimulerende werkomgeving binnen een toekomstgerichte sector.
Heel wat ruimte tot zelfontplooiing en ondersteuning in je ontwikkeling van zowel gedrags- als
technische competenties.
Een aantrekkelijke verloning, inclusief bedrijfswagen, groeps- en hospitalisatieverzekering,
maaltijdcheques en bonus.
Door het aanbieden van o.a. flexibele werkuren ondersteunt Bebat haar medewerkers bij het
zoeken naar een optimale work-life balance.
De nodige tools om je job perfect uit te voeren
Elke dag verse soep, vers fruit en koekjes naar believen
De kans om mee te bouwen aan een van de topmerken in de mileusector

Is deze job op jouw lijf geschreven?
•

Stuur je CV en motivatie naar hr@bebat.be.
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