
 

Dynamics 365 BC Project Manager 

Rol 

• Je werkt samen in een multidisciplinair team en neemt als project manager samen met de solution architect 

de leiding voor de realisatie van implementatieprojecten op basis van Dynamics 365 Business Central. 

• Als Project Manager beheer je de volledige levenscyclus van een Microsoft Dynamics BC implementatie bij 

de klant. Je speelt hierbij een ondersteunende rol naar de eindklant. Je bewaakt de scope en je bent 

verantwoordelijk voor de realisatie van het eindproduct volgens de vereisten van de klant en volgens het 

vooropgestelde budget. 

• Je staat in voor de planning, organisatie en het management van de projecten, zonder hierbij de kwaliteit van 

het project en de verwachtingen van de klant uit het oog te verliezen. 

• Je geeft functioneel leiding aan de betrokken projectmedewerkers. 

• Je zorgt voor een duidelijke structuur in de verschillende fases van de projecten en volgt de kwaliteit, 

tijdsframe, planning en budgetten nauwgezet op. 

• Je signaleert knelpunten en neemt actie waar en wanneer dit nodig is. 

• Je rapporteert de voortgang van het project zowel intern als extern. 

Profiel 

Kennis en ervaring 

• Je hebt minimum 3-5 jaar ervaring in project management. 

• Je hebt meerdere jaren ervaring met ERP implementaties. 

• Je beschikt over een grondige kennis van specifieke sectoren zoals groothandel, distributie en logistiek. 

• Ervaring bij het managen van software development projecten zoals ontwikkeling van Azure Services, 

integratie projecten,.. is een plus. 

 

Competenties 

• Je bent analytisch en houdt ervan mee te werken aan bedrijfsoplossingen. 

• Je kan zelfstandig aan de slag gaan. 

• Je bent communicatief, klantgericht en je kan je makkelijk aanpassen aan verschillende bedrijfsculturen. 

• Je bent iemand die bereid is continu bij te leren en kennis te delen met andere leden van het project team om 

zo ook de collega’s op een hoger niveau te krijgen. 

• Met jouw enthousiasme weet je zowel het interne team als klanten te motiveren. 

• Je bent hands-on, gedreven & ondernemend. Door jouw teamgerichte aanpak weet je het vertrouwen van 

alle betrokkenen te winnen. 

• Je bent een echte teamplayer met een stevige dosis people skills.  
 


