Ben jij die IT teamleider met die helikopterview over de cloud?
Als teamleider Informatiemanagement geef je richting aan de doorontwikkeling van
het ERP-systeem van onze klant. Dit systeem dient als ruggengraat van zo optimaal
mogelijk geautomatiseerde processen. De medewerkers worden hierdoor maximaal
gefaciliteerd, daar haal jij mede je voldoening uit. Je hebt een spilfunctie tussen de
business en de leveranciers die hen bij de ontwikkeling ondersteunen. Focus op
informatiemanagement is een strategische keuze van onze klant, vanuit de visie dat
automatisering steeds bepalender wordt en ons in staat stelt in te spelen op de
continue veranderingen. Jij bent de innovator van de afdeling en weet als geen ander
dat het behalen van resultaat belangrijk is.
Het team Als teamleider Informatiemanagement geef jij leiding en richting aan de
afdeling Informatiemanagement. Jouw team bestaat naast jou uit 2 enthousiaste
interne medewerkers en je stuurt tevens de externe consultants aan die hen
ondersteunen. Samen werk je aan het behalen van de doelstellingen en tevreden
gebruikers. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het leveranciersmanagement van
de diverse ICT-diensten die we hebben uitbesteed, veelal in of via de Cloud. Je
standplaats is Almen. Hun klanten zijn grote ondernemingen in de sectoren
tuinbouw, food, logistiek en procesindustrie. Dit vraagt om flexibiliteit, ook buiten de
standaard.
Functie eisen
Jij bent
• een recht- door-zee, resultaatgerichte en gedreven collega die vanuit zijn/haar
expertise mensen meekrijgt, motiveert en naar een hoger niveau brengt
• een projectleider, die houdt van organiseren en doel- en resultaatgericht is
• in het bezit van minimaal een afgerond, relevant HBO-diploma
Informatiemanagement of vergelijkbaar
• in staat de afdeling naar een hoger plan te tillen, van uitvoerend naar
strategisch/tactisch
• als innovator op je vakgebied heb jij jezelf bewezen
• proces- en klantgericht zijn woorden die bij je passen
• ervaren in zowel informatie- als data analyse
• verbindend en haalt het beste in je team naar boven
• gefocust op continu verbeteren en excelleren op je vakgebied

• uiteraard ben je op de hoogte van actuele wet- en regelgeving (o.a. GDPR/AVG) en
nieuwe ontwikkelingen en vertaalt deze naar efficiënte, praktische toepassingen en
verbeteringen
• kennis en ervaring met Dynamics NAV is een pre
• kennis en ervaring van Lean is een pre
Wat zij bieden:
Een afwisselende en uitdagende fulltime baan
• vrijheid en ruimte om je talenten en ideeën te ontwikkelen
• afwisselend werk in een dynamische omgeving.
• passende beloning en deelname aan onze collectieve pensioenregeling
Ben jij geknipt voor een rol als IT teamleider. Lekker met de poten in de modder en
tegelijkertijd overview kunnen houden. Herken jij jezelf? Stuur je cv naar Remko Boel

