Functieomschrijving “Directeur Uitvoering”

■ DOEL VAN DE FUNCTIE
Je staat in voor het coördineren en aansturen van de bouw van de Oosterweelverbinding en van

andere projecten in uitvoering, met inbegrip van de acceptatie bij overdracht of indienstneming van

de infrastructuur, binnen de gestelde randvoorwaarden ten aanzien van termijn, budget, kwaliteit en
veiligheid.

Je bent lid van met managementcomité en rapporteert aan de CEO.

■ RESULTAATSGEBIEDEN
■ Je implementeert de beslissingen inzake de uitvoering van infrastructuurprojecten en bijhorende
gebouwen, en dit in lijn met de vereisten inzake timing, budget, kwaliteit en veiligheid. Je doet
voorstellen en overlegt met de leden van het managementscomité teneinde met het management
van de organisatie op één lijn te zitten.
Taken :
• Vertalen van de bedrijfsdoelstellingen naar concrete doelstellingen toegepast op de
afdeling Uitvoering, en het bewaken van de toepassing ervan
• Stimuleren van een open discussie en overleg over de strategie, de doelstellingen en
de wijze van uitwerking en implementatie
• Verdedigen, documenteren en beargumenteren van de ingenomen
beleidsstandpunten
• Samenwerking bevorderen tussen de afdelingen
• Voorstellen formuleren en voorleggen ter besluitvorming
■ Je bouwt een performante organisatie uit voor het aansturen van de bouwfase, gebaseerd op
decentrale projectteams. Je stuurt de uitvoering van het project aan met performantie op het vlak
van timing, budget, kwaliteit en veiligheid. Je ontwikkelt en implementeert de aanpak op het vlak
van kwaliteitsborging en veiligheid bij uitvoering van de werken.
Taken :
• Uitwerken, implementeren en bewaken van kaders en procesafspraken voor de
bouwfase van de Oosterweelverbinding op vlak van planning en kostenmanagement
• Vorm geven aan processen van kwaliteitscontrole teneinde de projecten uit te voeren
volgens de overeengekomen kwaliteitsnormen
• Uitwerken van de aanpak inzake veiligheid, teneinde de werken te realiseren zonder
schade aan personen of infrastructuur
• Bewaken van de integrale aanpak van de projectteams
• Zorgen voor goede doorstroming van informatie
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■ Je bewaakt de onderlinge raakvlakken tussen de projecten teneinde de deelprojecten van de
Oosterweelverbinding en belendende projecten zonder onderlinge conflicten te realiseren
(interfacemanagement)
• Bewaken van de interferenties tussen de projecten en indien nodig projectoverschrijdende initiatieven nemen en prioriteiten stellen
• Overleg op directieniveau met opdrachtnemers en stakeholders voor het pro-actief
uitklaren en oplossen van potentiële conflicten
• De monitoring van diverse (technische) aspecten voortvloeiend uit diverse
vergunningen (bv. kwaliteit van grond, milieuaspecten, … ) en afspraken met
stakeholders (trillingen, zettingen).
■ Je staat in voor de acceptatie van de infrastructuur bij oplevering en overdracht, en voor de
goedkeuring voor ingebruikname van verkeersinfrastructuur, conform de voorschriften op het vlak
van Wegen- en Tunnelveiligheid.
Taken :
• Vastleggen met de overheidspartners van de vereisten inzake acceptatie van
infrastructuur die na realisatie wordt overgedragen aan deze partner.
• Uitwerken en implementeren van de procedures voor openstelling en ingebruikname
van verkeersinfrastructuur, inbegrepen tunnels, conform de Europese Richtlijnen en
de gewestelijke procedures inzake Wegen- en Tunnelveiligheid.
• Coördineren met de diverse hulpdiensten en de bevoegde overheidsdiensten van het
proces tot openstelling voor verkeer van de infrastructuur.
■ Je staat in voor de rapportage van de voortgang van de projecten in uitvoering, het tijdig
signaleren van (potentiële) problemen en het pro-actief voorstellen van oplossingen, teneinde het
management en de raad van bestuur van voldoende informatie te voorzien om beslissingen te
nemen.
Taken :
• Rapporteren van de stand van zaken van de uitvoering van de deelprojecten
(planning, budget, kwaliteit, …)
• Uitwerken en implementeren van efficiënte rapportagestromen
• Tijdig signaleren van problemen of potentiële conflicten bij de uitvoering van de
projecten en voorstellen tot oplossing formuleren
■ Je bouwt de afdeling Uitvoering uit tot een hecht team van hoog gekwalificeerde medewerkers. Je
moedigt het overdragen van expertise en de samenwerking tussen teams en de teamleden aan,
teneinde als een goed functionerende afdeling te werken en de continuïteit te garanderen.
Taken :
• Coachen en begeleiden van de projectmanagers in het kader van hun taken en hen
stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling
• Uitwerken en bewaken van uniformiteit in werking binnen de decentrale projectteams
• Bepalen en bewaken van de verantwoordelijkheden en communiceren van de
verwachtingen naar de medewerkers
• Instaan voor het documenteren van kernprocessen, het delen van kennis en lessons
learned
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■ JE PROFIEL
Je beschikt over een masterdiploma en hebt een ruime relevante ervaring
Je hebt ervaring in management van grootschalige en complexe projecten, en het coördineren van
meerdere deelprojecten. Bij voorkeur projecten met civieltechnische constructies en complexe

elektromechanische uitrusting, alsmede het in dienst stellen van complexe geïntegreerde systemen.
Je hebt een sterke focus op voortgang en resultaatgericht werken, zonder evenwel veiligheid en het
beheer van risico’s uit het oog te verliezen.
Je bent sterk in onderhandelen.
Je bent een peoplemanager, en integriteit, pro-actief handelen en synthetisch denken zijn enkele van

je sterke punten.
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