
 

 

 

Wat begon als een klein familiaal bedrijf is op de dag van vandaag gegroeid tot een internationale 

speler in het domein Quality of Life services. Sodexo biedt een uitgebreid scala van diensten aan 

die het welzijn van mensen bevordert, zoals het onderhoud van technische installaties, receptie, 

schoonmaak, beheer van groene ruimtes, catering en diensten voordelen en beloningen (Sodexo 

Benefits & Rewards). Sodexo Benefits & Rewards  Services in België is de vertrouwde partner 

van private en publieke bedrijven voor een reeks van cheques en diensten services (Lunch Pass®, 

Cadeau Pass®, Sport & Culture Pass®, Eco Pass®, KMO-portefeuille, Chèque formation, 

Surf@home, Incentive&Recognition, enz.) en voor particulieren voor de dienstencheques.  

We zijn ervan overtuigd dat de Quality of Life van onze klanten en consumenten begint bij onze 

eigen werknemers. Uw welzijn op het werk is één van onze prioriteiten. Bij Sodexo beland  je in 

een omgeving waar je je talenten kan ontwikkelen en waar u kunt rekenen op een voortdurende 

ondersteuning van uw carrière. Met bijna 250 collega’s verspreid in België (waarvan 48% 

vrouwen), bent u de sleutel tot ons succes. Bent u op zoek naar een uitdagende baan ? De 

volgende functie kan misschien aan uw verwachtingen voldoen. 

Om het ICT departement van Sodexo Benefits & Rewards te versterken, zijn we op zoek naar 

een: 

TEAM LEADER BUSINESS APPLICATION (M/V) 
 

Het voornaamste objectief van het ICT departement is om de onderneming te helpen door te 

groeien naar een digitale tijdperk met behoud van een krachtige tool, met garantie een 

kwaliteitsvolle service voor onze gebruikers te behouden en innovatieve oplossingen aan te 

bieden. De grote projecten zijn het digitaliseren van onze producten en diensten, de 

automatisering van de toepassingsprocedures, de automatisering van functionele en niet-

functionele testen, het herontwerpen van onze legacy applicaties naar een agile architectuur voor 

een perfecte weerstandsvermogen, constante prestatie en de beste beveiliging voor applicaties die 

worden gebruikt door de meerderheid van de Belgische werknemers en huishoudens. De afdeling 

bestaat uit 4 services: Technology, Business Application, kwaliteit en IT-PMO. Met meer dan 35 

medewerkers, creëert en houdt de Business Application Services alle applicaties van de 

onderneming vast voor zowel de private als de publieke sector. 
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Uw missie:   

  

De business Application Team Leader is verantwoordelijk voor de teams van programmeurs 

bestaande uit twintig tot dertig mensen. Natuurlijk is de Business Service Application 

gepassioneerd in de digitale wereld waarin hij evolueert; hij heeft ook veel ervaring in de 

ontwikkeling en levering van grootschalige ondernemingssoftware.  

Uw voornaamste verantwoordelijkheden : 
  

- Zorgen voor het welzijn en het functioneren van de teams en medewerkers die deel 

uitmaken van het team 

- Controleert en meet de individuele prestaties van elke werknemer: jaarlijkse doel, face to 

face, enz. 

- Opvolgings- en meettools opzetten voor prestatiemeting van teams en medewerkers 

- Als steun en interface dienen voor de medewerkers en: de dienst manager, project 

manager, de afdeling Human Ressource, de werkgever in het kader van de externe 

medewerker 

- Organiseer team meetings 

- Identificeer bijzonderheden (sterktes en zwaktes) en draag bij aan de ontwikkeling van 

elke werknemer 

- Neem deel aan de juiste samenstelling (balans) van de teams tijdens het werken met 

Capacity Manager  

- Beheer, in samenwerking met Capacity Manager,  de cartografie van de competenties van 

de dienst 

- Neem deel aan de constructie en communicatie van een goede imago van de dienst 

- Beheer de motivatie van het personeel en team 

- Beheer afwezigheden en verlofaanvragen van medewerkers van de dienst in 

samenwerking met Capacity Manager  

- Beheer de integratie van nieuwe medewerkers van de dienst: toegangen, apparatuur, enz. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
Uw profiel: 
 

 Coaching attitude 

 Sterke empathische vermogen 

 Gestructureerd, vooruitziend en voorkomend 

 Minimum 10 jaar ervaring in team management   

 Sterke ervaring in de IT en in het bijzonder in de applicatieontwikkeling 

Wij bieden: 
 

 Een interessante functie in een dynamische organisatie die de focus legt op 

opleidingsmogelijkheden en persoonlijk ontwikkeling 

 Een voltijds contract van onbepaalde duur 

 Marktconform salaris + extra legale voordelen 

 Een aangename werkomgeving binnen een gemotiveerd team 

 Een werkplek in Brussel (Elsene), vlakbij het station van Etterbeek en de metrostation 

Delta 

Quality of Life op de werkvloer : 

 Flexibiliteit in je werk (home office, flexibele werkuren) 

 Een goede work-life balans  

 Een conciërgerie die verschillende diensten aanbiedt: stomerij, strijken, schoenen 

reparatie, geschenken kopen… 

 Er is een ruime keuze aan duurzame maaltijden in ons bedrijfsrestaurant 

 Een gevarieerd sportaanbod (badminton, mini voetbal, basket, meditatie en yoga)  

Herkent u zich in dit profiel? 

Aarzel niet en stuur uw curriculum vitae en motivatiebrief naar Silke LEQUEUX.  

E-mail :  humanresources.svc.be@sodexo.com 

Tel  02 401 31 39 

www.sodexobenefits.be 
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