
 

 

Vacature 

 

PRIMORIS is een internationaal actief en gerespecteerd laboratorium, met vestigingen in België, 

Frankrijk, Colombia, Bulgarije en Costa Rica. Wij ondersteunen bedrijven en organisaties in de 

voedingsindustrie met betrouwbare analyses van residuen van gewasbeschermingsmiddelen en 

contaminanten. 

 

PRIMORIS groeit en bloeit. Om al onze ambitieuze uitdagingen en opportuniteiten te realiseren, 

én de groei op lange termijn te bestendigen, zoeken we voor PRIMORIS Holding in ons 

hoofdkantoor te Zwijnaarde een gedreven en ondernemende: 

 

IT Manager 

 

Jouw rol binnen ons team?  

 

 Als IT Manager stippel je het nieuwe IT beleid uit, heb je de leiding over het team van IT-

medewerkers en leveranciers, en beheer je de IT-activiteiten van PRIMORIS. 

 Je zorgt voor de uitwerking van IT-projecten en de implementatie van nieuwe IT-

systemen. 

 

Wat zijn je verantwoordelijkheden? 

 

 Je ontwikkelt een visie en strategie en implementeert deze, zodat binnen de PRIMORIS 

groep de interne werking en klantenervaring versterkt worden.  

 Je analyseert behoeften in de PRIMORIS groep en lanceert nieuwe projecten. 

 Je bent verantwoordelijk voor de IT projectportfolio, de planning en de oplevering van 

projecten. 

 Je zorgt voor een IT-infrastructuur en IT-alignering binnen de groep, met oog voor 

veiligheid en continuïteit.  

 Je bouwt relaties op met leveranciers en sluit kostenefficiënte contracten af. 

 Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beheer van de IT-middelen (hard- en 

software) en het IT-budget van de groep.   

 Je zet wisselwerking op met het management en de IT-verantwoordelijken van de 

verschillende PRIMORIS filialen.   

 Je bent een excellente people manager en motiveert jouw medewerkers met als doel 

de competenties, vaardigheden en knowhow optimaal te benutten en als een goed 

functionerend team te werken. 

 Je rapporteert aan de directeur van PRIMORIS Holding. 

 

Ervaring 

 

 Je beschikt over een master diploma in IT-richting of gelijkwaardig door ervaring. 

 Je kan terugblikken op een gedegen expertise binnen een breed domein aan IT-

verantwoordelijkheden en minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke rol van IT 

manager. 

 Je hebt een ruime ervaring met analyse, implementatie en evaluatie van IT-systemen en 

hun specificaties. 



 

 

 Je hebt een goed begrip van computersystemen (hardware/software), cloud en SaaS 

oplossingen, netwerken, … 

 Je hebt ervaring in het beheren en opvolgen van het budget voor 

informatietechnologie. 

 Je communiceert vlot in het Nederlands, Frans en Engels. Kennis van Spaans is een plus. 

 

Profiel 
 

 Je hebt een uitstekende organisatorische vaardigheden: je bent besluitvaardig, 

gestructureerd en doelgericht; 

 Je bent communicatief sterk en goed in samenwerkingen; kortom: een bruggenbouwer; 

 Je hebt leidinggevende kwaliteiten, en hebt bij voorkeur ervaring in het leiden van een 

team..; 

 Focus en klantgerichtheid zijn je talenten;  

 Je bent enthousiast en positief ingesteld; 

 Je bent proactief en durft out of the box te denken; 

 Onze kerncompetenties spreken je aan: klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, 

leerbereidheid, flexibiliteit en samenwerking. 

 

 

Wat beloven wij jou?  

Bij PRIMORIS dragen we zorg voor onze medewerkers. Daarom gaan we de nodige 

engagementen aan naar onze medewerkers! 

 We bieden je een voltijds bediendecontract aan van onbepaalde duur; 

 Je werkt in een gespecialiseerd hoogtechnologisch en groeiend internationaal bedrijf, 

met toffe collega’s; 

 Bij PRIMORIS is er ruimte voor een open en dynamische aanpak, voor initiatief en 

permanente ontwikkeling; 

 We zorgen voor een salarispakket in functie van je ervaring, aangevuld met een 

bedrijfswagen en extralegale voordelen. 

 

Kan je haast niet wachten om bij ons te starten? 

Stuur dan vóór 31 augustus 2021 je cv met begeleidend schrijven naar: 

 

PRIMORIS cvba, t.a.v. Eva Bol, HR Manager, via mail naar jobs.be@primoris-lab.com, met 

vermelding van ref. 2021/IT 

Je kandidatuur wordt discreet behandeld. 

Meer informatie over Primoris vind je op www.primoris-lab.com 
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