
 

 

 

Organisatie, bedrijf: visit.brussels  

Pijler: General Management  
 
Dienst : Digital Team  
Functie:  PMO  

Contract van onbepaalde duur, voltijds 

visit.brussels is het communicatiebureau voor toerisme en cultuur van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, gericht op zijn inwoners, Belgen en buitenlandse bezoekers. Het 
heeft als doel om het imago van Brussel als de hoofdstad van 500 miljoen Europeanen uit te 
dragen en te versterken. 

visit.brussels: we make you love Brussels!  

visit.brussels is een Instelling van Openbaar Nut (ION) van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en telt 180 werknemers.  

visit.brussels geeft de stad energie en creëert unieke ervaringen voor zowel de 
inwoners als de bezoekers.    

VACATURE 

 
Positie binnen de onderneming 
Hangt af van de Manager Digital  

Opdracht  

De medewerkers ondersteunen en het proces voor het projectbeheer standaardiseren 
om het projectbeheer makkelijker en vlotter te laten verlopen, de directie een 



duidelijk beeld van de verschillende projecten te geven en ervoor te zorgen dat de 
projecten afgestemd zijn op de algemene strategie van de onderneming. 

Verantwoordelijkheden & activiteiten  

 
o Ondersteuning en opleiding voor het interne proces van projectbeheer. 

 
- De voordelen van het interne proces van projectbeheer benadrukken, 

vooropstellen en uitleggen. 
- De behoeften voor opleidingen inzake het projectbeheer identificeren 

en dit terugkoppelen naar het HR-team. 
- Opleidingen en ondersteuningssessies voor medewerkers organiseren. 

De inhoud ervan bepalen, opleidingsmateriaal maken en omkaderen. 
- Beantwoorden van vragen die medewerkers hebben over het 

projectbeheer en de transversale workflow. 
- Middelen invoeren om het gebruik van tools voor projectbeheer intern 

te vergemakkelijken (FAQ's, tutorials ...). 
- Adviseren en ondersteunen van projectmanagers in het proces van 

projectbeheer. 
- Projectleiders/managers/directeurs vragen naar mogelijke knelpunten 

en problemen in verband met het proces van projectbeheer. 
- Ambassadeur zijn van de door de organisatie gekozen digitale 

oplossingen, zoals alle leden van het team, en dit met alle 
personeelsleden uitdragen. Deze bijzondere eigenschap komt tot uiting 
tijdens vergaderingen, maar ook door het opzetten van opleidings- en 
informatie sessies voor de verschillende doelgroepen van de 
onderneming. 
 
 

o Opvolging van de tools voor projectbeheer 
- Invoeren en ontwikkelen van de tools voor projectbeheer: software, 

templates, methodologie ... 
- Het gebruik van deze tools volgen.  
- Feedback van medewerkers verzamelen om knelpunten op te sporen of 

verbeteringen aan te brengen in de verschillende tools. 
- Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en kansen voor de 

toekomst. 
- De verschillende vastgelegde optimaliseringen invoeren. 

 
o Opvolging van projecten en workflow 

- De projecteigenaars begeleiden bij het starten van hun projecten. 
- Met de governance nagaan of de projectfiches correct zijn ingevoerd 

alvorens de valideringscyclus ervan voort te zetten. 
- Ervoor zorgen dat de afsluitingsfiches correct ingevoerd zijn. 
- Samenwerken met Governance, Marketing Strategy en Industry 

Coordination bij het ontwerpen van de beleidsbrieven om ervoor te 



zorgen dat de verschillende projecten overeenstemmen met de 
strategie van de onderneming en in overeenstemming daarmee worden 
gepland. 

- De projectleiders, managers en directeurs op de hoogte brengen indien 
er problemen worden vastgesteld. 

- Het aansturen van specifieke transversale projectportefeuilles 
periodiek coördineren (digitale transformatie, relance ...). 

- Rapporten opstellen die de directie, de managers en de projectleiders 
een duidelijk beeld geven van de lopende projecten, de risico's die 
eraan verbonden zijn (time, cost, scope)  

- Regelmatig verslag uitbrengen aan het directiecomité/managers over 
de voortgang van projecten. 

- Het vermogen om  KPI's van projecten samen te vatten in monitoring 
dashboards 

 
Profiel  

- Je hebt een bachelordiploma behaald. 
- Je hebt ten minste 5 jaar relevante beroepservaring. 
- Je bent drietalig (NL-FR-ENG) 
- Je hebt een grondige kennis van Microsoft Tools: Teams, Project For 

the Web en Power BI, kennis van Power app en Microsoft Dynamics is 
een pluspunt. 

- Je hebt in vorige jobs aan projectmanagement gedaan en hebt er een 
grondige kennis van. 

- Je bent autonoom, een teamspeler, georganiseerd, rigoureus, proactief 
en nieuwsgierig. 

- Je anticipeert op problemen en grijpt kansen om je projecten tot een 
succes te maken. 

- Je neemt graag verantwoordelijkheid en geeft vorm aan je eigen job. 
- Je hebt een goed gevoel voor organisatie en beheert je prioriteiten 

efficiënt. 
- Je bent een teamspeler, je beschikt over goede interpersoonlijke 

vaardigheden en je bent in staat uw interne netwerk uit te bouwen. 
 
Contact 

Sollicitaties moeten worden ingediend vóór  19/09/2022.  

apply@visit.brussels 
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