GEZOCHT: Operations & delivery manager (m/v), Gent
Functieomschrijving
Als Operations manager bij Clever ben je de rechterhand van de CEO en zorg je voor een
performante structuur en organisatie van het bedrijf. Je zorgt eveneens voor de organisatie
van de interne administratie (facturatie, HR, office management). Dit is een job voor iemand
die zelf graag gestructureerd werkt en met passie ondersteuning biedt aan diverse teams en
activiteiten.
Als Delivery manager volg je dagelijkse de activiteiten op van het team van chatbot
ontwikkelaars en ben je verantwoordelijk voor de tijdige en kwaliteitsvolle oplevering van de
Clever bots in overeenkomst met de klant.
Je communiceert op regelmatige basis over de vooruitgang van de projecten intern en met de
eindklant.
Kortom: structureren, plannen, opvolgen

Gezocht profiel









Je hebt minstens 5 jaar ervaring als consultant of project manager
Ervaring met Agile of andere projectmanagement methodes is een voordeel
Je bent goed in het brengen van structuur
Je neemt graag de verantwoordelijkheid op om samen met een team een doel te
bereiken
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
Je hebt interesse in digitale sector en benieuwd naar de mogelijkheden van chatbots

Aanbod







Een job in een sterk groeiende start-up waar je mee de richting van het beleid kan
bepalen
Een boeiende job waar je iedere dag nieuwe vraagstukken voorgeschoteld krijgt
Opleidingen in de relevante onderwerpen die jij interessant vindt
Een marktconform loon met groeimogelijkheden
Een leuk team van enthousiaste collega’s die ook graag plezier maken
Een uitstekende work-life balance

Over ons
Clever is een sterk groeiend team gespecialiseerd in de ontwikkeling van chatbots.
Wij maken chatbots via ons intern ontwikkeld platform voor Belgische bedrijven, van KMO’s
tot multinationals, binnen tal van sectoren.Onze chatbots worden vandaag gebruikt voor lead
generation, customer service, marktonderzoek en marketing toepassingen.
Onze gloednieuwe kantoren in het centrum van Gent zijn gemakkelijk te bereiken met de
wagen en bevinden zich op fietsafstand van het station Gent-Sint-Pieters.

Interesse, vragen?
Stuur een mailtje naar maarten@clever.be met je CV.

