Super uitdagende functie van IT medewerker. Veelzijdig, verantwoordelijk en je hebt veel impact op
het primaire proces!
Waarom ze je nodig hebben?
Als IT medewerker vervul je een spilfunctie tussen de gebruikersorganisatie en de leveranciers die
onze klant ondersteunt bij de doorontwikkeling het ERP-systeem gebaseerd op Microsoft Dynamics
NAV. Je bent verantwoordelijk voor het functioneel beheer van de informatiesystemen die de
ruggengraat vormen van zo optimaal mogelijk geautomatiseerde bedrijfsprocessen. Focus op
informatiemanagement is een strategische keuze. Vanuit de visie dat automatisering steeds
bepalender wordt en hen in staat stelt in te spelen op de continue veranderingen.
Waar mag jij je mee bezighouden?
Jij bewaakt en houdt overzicht over de processen, fungeert als vraagbaak en komt met voorstellen tot
verbetering van deze processen. Door veranderingen in wet- en regelgeving zijn deze continu aan
verandering onderhevig. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het changeproces dat
deze wijzigingen omzet in nieuwe of gewijzigde geautomatiseerde procedures. Daarnaast ga je je
richten op data-analyse, datamodelleren, rapportages en analyses. Tevreden gebruikers is waar jij
voor gaat.
Het team
Als IT medewerker maak je deel uit van de afdeling Informatiemanagement. Het team wordt
aangestuurd door de teamleider Informatiemanagement. Je collega’s bestaan naast interne
medewerkers uit de externe consultants die hen ondersteunen bij het functioneel beheer van de
diverse informatiesystemen. Samen werk je aan het behalen van de doelstellingen en tevreden
gebruikers. Hun klanten zijn grote ondernemingen in de sectoren tuinbouw, food, logistiek en
procesindustrie. Dit vraagt om flexibiliteit, ook buiten de standaard.
Wat zij graag in jou terugzien
• een recht- door-zee, resultaatgerichte en gedreven collega
• minimaal HBO
• opgeleid op het gebied van informatie analyse en/of data analyse (is een pré);
• opgeleid op het gebied van functioneel beheer, bijv. BisL framework (is een pré);
• ervaren in het maken van functioneel ontwerpen;
• op de hoogte van de ontwikkelingen in je vakgebied en volg je regelmatig aangeboden trainingen om
te zorgen dat je altijd up-to-date bent. Uiteraard ben je op de hoogte van actuele wet- en regelgeving
en nieuwe ontwikkelingen en vertaalt deze naar efficiënte, praktische toepassingen en verbeteringen;
• kennis en ervaring met Microsoft Dynamics NAV is een pre;
• kennis en ervaring van Lean is een pre.
Zij bieden jou
• 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
Lijkt het je wel wat?
Leuk, ze zijn benieuwd naar je! Stuur dan je CV en motivatie naar Remko! Ik bel je voor een eerste
gesprek.

