GEZOCHT: Account & Delivery Manager, Gent
Functieomschrijving
Als Account & Delivery manager bij Clever ben je de brug tussen onze klanten en het
development team en zorg je voor de vlotte oplevering van alle projecten. Je begeleidt het
project van definitie tot oplevering en bouwt een relatie op met de klant. Onze klanten zijn
marktleiders binnen o.a. retail, banking, energie, telecom en media.






Je ontmoet de klant en capteert de scope van de oplossing die moet worden gebouwd
Je werkt samen met het team van developers om een projectplan op te stellen
Je volgt de realisatie van de projecten op en zorgt ervoor dat de projectplanning
wordt gerespecteerd
Je communiceert op regelmatige basis over de vooruitgang van het project met de
klant en verzamelt feedback om het eindresultaat te optimaliseren
Je volgt de klant op na oplevering en bouwt een relatie op voor de lange termijn

Gezocht profiel









Je hebt een eerste ervaring als account manager of project manager
Je hebt interesse in AI en chatbot ontwikkeling
Je werkt georganiseerd en gestructureerd
Je bent goed in het opzetten en opvolgen van een planning
Je bent goed in het omgaan met klanten
Je bent goed in professionele communicatie en het presenteren van resultaten
Je bent een teamspeler die vlot samenwerkt met collega’s
Discipline, Communicatie en Organisatie zijn termen die op jou van toepassing zijn

Aanbod
Een job in een sterk groeiende jonge onderneming waar je een cruciale rol krijgt in het
uitbouwen van klantenrelaties en opleveren van projecten.





Een boeiende job waar je iedere dag nieuwe vraagstukken voorgeschoteld krijgt
Je volgt opleidingen in de relevante onderwerpen die jij interessant vindt
Een marktconform loon met groeimogelijkheden
Een goede work-life balance met Friday drinks op kantoor

Over ons
Wij zijn een sterk groeiend team gespecialiseerd in datamining en de ontwikkeling van
Artificieel Intelligente chatbots.
Onze kantoren in de Foreestelaan in Gent, zijn gemakkelijk te bereiken met de wagen en
bevinden zich op fietsafstand van het station Gent-Sint-Pieters.

Interesse?
Stuur vandaag je cv naar maarten@clever.be

