Optimus Advisering i s een dynamische en innovatieve organisatie en laat zich niet beperken door alleen standaard oplossingen. We zijn gericht
op het ondersteunen van projectorganisaties op het gebied van Infrastructurele werken en Energie. Of het nu gaat om een advies voor het opzetten
van een project-, werk-, of kwaliteits- of andere plannen, de ondersteuning van uw team met aanvullende kennis op uw project, of voor het realiseren
van een geheel ontwerp,
Optimus Advisering biedt een breed pakket aan diensten om u hierin te ondersteunen. De professionals van Optimus Advisering worden ingezet
bij diverse opdrachtgevers op toonaangevende projecten en beschikken dan ook over een brede kennis welke niet alleen op techniek is gericht
maar ook hebben zij kennis van de wensen en behoefte van de opdrachtgevers in deze wereld. Bovendien kunnen zij, door de jarenlange
samenwerking, als het team snel inspelen op uw specifieke wensen en is daardoor snel inzetbaar op uw project. www.optimusadvisering.nl
Optimus Advisering is op zoek naar een enthousiaste: Transitiemanager Vereiste kennis en skills;
Transitiemanagement is erop gericht de veranderingen in het areaal en de implementatie in de verkeerscentrale zo optimaal mogelijk te laten
verlopen met zo min mogelijk impact op de verkeersgeleiding vanuit de verkeerscentrale en de veiligheid en doorstroming van het verkeer.
De Transitiemanager richt zich op de inrichting en kwaliteitsborging van de raakvlakken (interfaces) tussen de installaties en de
verkeerscentrale(s). Hij is het aanspreekpunt voor belanghebbenden met betrekking tot de raakvlakken vanuit de VC(‘s) en maakt vanuit een
projectorganisatie technische- en werkafspraken rondom de uitvoering van transities. Het doel is het creëren van draagvlak voor projectontwerp
en tijdige realisatie van het project. De VC is vaak niet de opdrachtgever, maar een belangrijke stakeholder (de gebruiker van de DVMsystemen).
Functie-eisen en competenties:




Je bent creatief, pragmatisch ingesteld, sociaal vaardig en communicatief sterk;
Je bent RADIO-V: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend;
HBO niveau liefst in een technische richting

Belangrijkste resultaatgebieden;
1. Zorgdragen voor acceptatie en validatie van het projectontwerp bij opdrachtgever ten behoeve van een effectieve en efficiënte uitvoering
van de projecten.
2. Informeren van alle betreffende partijen ten aanzien van veranderingen in het proces, de organisatie of de techniek, waarbij als
intermediair opgetreden wordt.
3. In kaart brengen van processen met betrekking tot DVM bij de opdrachtgever om communicatie tussen partijen te bevorderen en te
optimaliseren.
4. Bewaken en sturen op de (test)planning ten behoeve van het tijdig realiseren van de projecten.
5. Voorbereiden van transities in de verkeerscentrale op technisch, procedureel en procesmatig gebied.
6. Signaleren van discrepanties, problemen, risico’s en klachten, inbrengen van relevante (detail)informatie, deze bespreekbaar maken
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en afwegen van de belangen hierbij met als doel het minimaliseren van discrepanties,
problemen, risico’s en klachten.
7. Aanspreekpunt voor in- en externe stakeholders.
8. Bijhouden van ontwikkelingen binnen het vakgebied met als doel het kennisniveau te verhogen en door middel van kennisdeling de
toegevoegde waarde van transitiemanagement binnen de organisatie vergroten.
Maar vooral:
Als leidraad van de procedures t.a.v. DVM-systemen is kennis van DVM-ketens onontbeerlijk, te weten:
 Keten DOV
 Keten Toerit doseer installaties
 Keten Verkeerssignalering
 Keten Dynamische panelen
 Keten Camerabewaking
 Maar ook het handboek Verkeerscentrales
Wat bieden wij verder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een ‘warm bad’ met aandacht voor de medewerkers
Prettige collegae Optimisten, die elkaar graag helpen met kennisdeling en ondersteuning waar mogelijk.
Maandelijkse bijeenkomsten om met collegae ideeën uit te wisselen
Mooie projecten in de infra waar jij met Optimus het verschil kan maken
Afwisselend en uitdagend werk door de koppeling van projecten en bedrijfsmanagement
De mogelijkheid om daadwerkelijk mee te bouwen aan Optimus Advisering en in het bijzonder de afdeling operations
Een dynamische, pragmatische omgeving waar het behalen van een einddoel belangrijker is dan processen
Mogelijkheden voor interne en externe opleidingen
Veel zelfstandigheid, vrijheid en ruimte voor zelfontplooiing en nieuwe ideeën
Stuur je
Interesse? hrm@optimusadvisering.nl of neem contact op via 06-16269597

