
   
 
Senior Projectmanager  

Diabolo ICT is een allround ICT-dienstverlener vanaf 1993. Vanuit Arnhem werken wij aan sterke 
ICT-oplossingen op maat voor bedrijven en organisaties in de regio Midden en Oost-Nederland. Met 
een team van 45 enthousiaste collega’s staan wij dagelijks voor onze klanten klaar. Op een 
professionele manier zetten wij onze kennis en kunde in om ICT-oplossingen te implementeren en 
te beheren. 
 
Werken bij Diabolo ICT betekent met een enthousiast team de wensen van de klant vertalen in 
optimale ICT-oplossingen. Duurzaamheid staat bij ons centraal, zowel in onze werkzaamheden als 
in onze omgang met collega’s en relaties. Het optimaal benutten van je kennis en kunde is bij ons 
vanzelfsprekend. Combineer dat met warme collega’s, waarmee je onder andere gezellige 
kwartaalborrels hebt, en je hebt de perfecte combinatie voor een prettige werksfeer. Spreekt deze 
werkwijze je aan? Solliciteer! 
 
Functie: 
Als Senior Projectmanager ben je, voor zowel de klant als je collega’s, een belangrijk 
aanspreekpunt. Taken die onder andere bij jouw functie horen, zijn:  

• Afstemmen van de wensen van de klant, vertalen naar een projectplan en uitzetten naar je 
collega’s;   

• Waken en rapporteren over alle aspecten van het project, waardoor het voldoet aan onze 
kwaliteitsnormen;  

• Begeleiden, aansturen en monitoren van de (project)werkzaamheden 
• Het gezamenlijk uitwerken van de ICT-strategie van klanten en Diabolo; 
• Het formeel opleveren van projectproducten. 

 
Wij vragen:  

• HBO/WO werk- en denkniveau;   
• Aantoonbare ervaring met projectmanagement en verandertrajecten in de ICT, ervaring 

met Modern Workplace is een pre; 
• Communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;  
• Een gezonde dosis empathisch vermogen; 
• Een dienstverlenende instelling waarbij je grenzen, van collega’s en jezelf, weet te 

bewaken;   
• Een hands-on mentaliteit met een nieuwsgierige en open blik op ontwikkelingen; 
• Een coachende teamspeler, die in staat is om te verbinden. 

 
Diabolo ICT biedt: 

• Een afwisselende baan; 
• Een fulltime dienstverband (40 uur per week); 
• Een marktconform salaris; 
• 25 vakantiedagen (o.b.v. 40 uur); 
• Tijd en budget voor het volgen van opleiding(en); 
• Faciliteiten die bij deze functie passen; 
• Hardwerkende, prettige en loyale collega’s; 
• Een flexibele en informele werksfeer; 
• Elk kwartaal een leuke borrel. 

 
Enthousiast? Reageer dan nu! 
Voor vragen kun je contact opnemen met Hans Arentsen, 06-53429061 of via hans@enarentsen.nl. 
  
 


