Applicatiebeheerder
Als applicatiebeheerder zorg je ervoor dat onze applicaties optimaal
aansluiten op de bedrijfsprocessen. Ben jij degene die altijd de ‘waarom’
vraag stelt en niet ‘hoe’, dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?
Als applicatiebeheerder draag jij zorg voor het functioneren van onze Business Applicaties en
maak je onderdeel uit van team Business & IT controls. Jij bent daarnaast het eerste
aanspreekpunt als het gaat om incidenten op applicatie gebied. Verder hou jij je onder andere
bezig met:
•

Het functioneel beheren van applicaties, zoals het ERP systeem (AFAS Profit) en Jira;

•

Het zorgdragen voor het optimaal laten aansluiten van onze applicaties op de
bedrijfsprocessen;

•

Het deelnemen aan applicatie inrichtingsprojecten zoals bijvoorbeeld Jira migreren naar de
Cloud, het inrichten van projecten in AFAS etc;

•

Het actueel houden van documentatie omtrent richtlijnen voor het gebruik van de
applicaties;

•

Het overbrengen en delen van jouw vakkennis binnen onze organisatie;

•

Het verder vormgeven van ons IT landschap;

Verder geef jij input over waar wij nu maar ook zeker in de toekomst behoefte aan hebben als het
gaat over de IT roadmap en blijf jij jezelf ontwikkelen binnen jouw vakgebied.

Functie-eisen
Als Applicatiebeheerder ben jij analytisch, denk jij in oplossingen in plaats van problemen, kun jij
goed samenwerken en breng jij graag jouw kennis over op de organisatie. Verder breng jij het
volgende met je mee:
•

Afgeronde HBO opleiding richting Bedrijfskundige Informatica of vergelijkbaar;

•

Ervaring met een ERP-pakket, bij voorkeur AFAS Profit is een pré;

•

Ervaring met Office 365 en Power BI is een pré;

•

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
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Wat bieden wij jou?
Als Applicatiebeheerder verdien je , afhankelijk van jouw kennis en ervaring, tussen de €2400,- en
€4000,- bruto per maand.
Verder bieden wij jou:
•

Flexibel starten tussen 07:30 en 08:30 uur;

•

Iedere dag verse lunch met broodjes in onze kantine;

•

30 vakantiedagen waarvan 3 collectieve sluitingsdagen (deze worden jaarlijks vastgelegd),
dit jaar geldt dat nog voor de dag van kerstavond en oudejaarsdag;

•

Opleidingsmogelijkheden binnen jouw vakgebied, afhankelijk van waar jij jezelf op wil
ontwikkelen;

•

Een collectieve ziektekostenverzekering;

•

Een laptop met headset;

•

Een goede pensioenregeling;

•

Wekelijkse borrels aan onze eigen bar, legendarische Inther-feesten en de leukste
teamactiviteiten!

Het team
Als Applicatiebeheerder kom je terecht in het team van Niels, Owen, Max, Mertcan en Stef. Stef is
Business Analyst, Max, Owen en Mertcan zijn IT administrators en Niels is IT Coördinator en tevens
jouw leidinggevende. Zij kunnen jou allemaal vanuit hun eigen expertise wegwijs maken binnen
team Business & IT Controls en jou helemaal up and running maken! Naast het feit dat er hard
gewerkt wordt en dat er regelmatig iemand aan je bureau staat met een vraag is er binnen deze
club ook meer dan voldoende ruimte voor een lolletje.

Al zin om dit team te komen versterken? Stuur dan jouw CV met enthousiaste motivatie naar
jobs@inthergroup.com.

SOLLICITEER NU!
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