VACATURE:
(Ervaren) PMO’er met Office 365 en Project Online kennis

Wie zoeken wij?
Ben jij enthousiast met je vak bezig en bezit je de drive om klanten daadwerkelijk verder te helpen op het gebied
van project- en portfoliomanagement en kun je hen ontzorgen? Hou je het overzicht over een groot aantal
projecten? Kun jij rust en standaardisatie brengen in een dynamische projectomgeving? Zijn dashboards,
rapportages en portfolioanalyses iets wat je geweldig vindt?
Heb jij ervaring en/of affiniteit met Microsoft software zoals Office 365, Project Online en Excel, en met processen
en methodieken zoals; Lean, Agile, PRINCE2 en projectmatig werken? Ben jij net als wij gedreven, eigengereid,
maar ook een teamspeler? Dan kunnen wij en onze klanten je goed gebruiken!

Wie is JSR
JSR is de specialist op het gebied van Microsoft Office 365 en Project Online. Wij helpen onze klanten met
doelgerichte oplossingen daadwerkelijk verder! JSR laat organisaties al ruim 25 jaar effectiever en efficiënter
(samen)werken. Wij zijn ervan overtuigd dat je door een betere samenwerking de productiviteit duurzaam kunt
vergroten. Bij het oplossen van vraagstukken van onze klanten rondom “samenwerken”, maken wij gebruik van
slimme en innovatieve ICT oplossingen. Een slimme inzet hiervan zorgt ervoor dat je nog beter en efficiënter kunt
werken en concurrerend kunt blijven.
Op basis van het Microsoft Office 365 platform hebben wij twee thema’s waarop we onze klanten ondersteunen:
De moderne werkplek
Hoe kunnen we het (samen)werken zo eenvoudig mogelijk maken. Je kunt met de moderne technieken meer
doen, altijd en overal! Denk hierbij bijvoorbeeld aan; Office 365, SharePoint, een uniforme huisstijl, intranet en
portal sites en Dynamics 365.
Samenwerking in projecten
Hoe kunnen we project- en portfoliomanagement zo efficiënt mogelijk inrichten, met behoud van energie!
Organisaties die deze processen professioneel neergezet hebben, blijken uit internationaal onderzoek vele malen
succesvoller.
Wij verzorgen daarnaast migraties, integraties met andere systemen zoals; SAP, Oracle en Jira en natuurlijk
verzorgen wij daarbij de benodigde opleidingen voor het beste resultaat. JSR groeit snel en is altijd op zoek naar
mensen die iets extra’s toevoegen. Door de snelle veranderingen in het ICT landschap, de ambitie van onze klanten
en onze wil om echt een blijvende bijdrage te leveren, kunnen we jou goed gebruiken.

Onze kernwaarden
Onze kernwaarden zijn ontzettend duidelijk:
SAMEN MEER FUN
Onze mensen zijn blij met de ruimte die ze krijgen binnen JSR om zich te ontwikkelen. Die nemen we heel serieus,
je moet willen blijven leren en ontwikkelen om te passen binnen JSR, maar net zo belangrijk hierbij is, dat je dit met
plezier doet. Door de slimme oplossingen die we bedenken, de prettige samenwerking met collega’s en klanten en
de leuke activiteiten buiten het werk, zorgen wij voor een combinatie die je moet aanspreken.
UITDAGEND
Wij willen graag werken aan uitdagende klussen en opdrachten. Hierbij zullen wij ons altijd zeer verantwoordelijk
gedragen. Door deze uitdaging te blijven zoeken kunnen wij als organisatie en persoon blijven groeien.
CUSTOMER INTIMACY
Wij stellen onze klanten centraal en willen de best mogelijke oplossing bieden. Daarvoor doen wij net dat stapje
extra. Niet alleen vanuit de wens de beste oplossing te realiseren, maar ook omdat we weten dat dit gewaardeerd
wordt en zal leiden tot een prettige samenwerking.
SUCCESVOL
Wij zijn enorm trots op geslaagde implementaties en/of migraties, maar willen steeds succesvoller zijn. We horen
graag dat we het goed hebben gedaan en leren nog altijd van de dingen die beter kunnen. Door samen aan iets
moois te werken willen wij van elke klant een ambassadeur maken. Door dat stapje extra of die slimme oplossing,
bevelen zij ons aan, spreken ze op onze events of staan ze als referentie op de site. Zij helpen ons sneller groeien
en daar zijn we dankbaar voor.

Wat bieden wij
Naast de standaard middelen, zoals een laptop, telefoon en prima arbeidsvoorwaarden, bieden wij:
 Leuke en gedreven collega’s waar je van en mee kunt ontwikkelen.
 Een open, no-nonsense werksfeer.
 Mooie en trouwe klanten met hele gave projecten en opdrachten.
 Je levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van onze methoden, tools en de dienstverlening van
JSR en zorgt ervoor dat onze klanten ontzorgd worden.
 Bonus / winstdelingsregeling.
 Persoonlijke ontwikkelmogelijkheden.

Meer informatie of direct interesse?
Neem contact met ons op en kom een keer langs om te ervaren hoe we werken. Direct solliciteren? Reageer met
je meest recente cv en een korte motivatie. Meer weten? Neem contact op met Margo van Gorp via
mvangorp@jsr.nl of bel 079 363 42 00 .
Acquisitie wordt echt niet op prijs gesteld :-)
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