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AFAS Applicatiebeheerder
Zorg jij ervoor dat onze AFAS applicatie zo optimaal mogelijk functioneert voor de gebruikers, wil je helpen met
de verdere doorontwikkeling en onderdeel uitmaken van een leuk en inspirerend team? Dankzij jouw inzet
kunnen wij vertrouwen op kwaliteit, snelheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van AFAS. Je implementeert
nieuwe releases, updates en signaleert verbeterpunten. Daar heb jij verschillende oplossingen voor paraat.
Vernieuwen en innoveren staat aan de basis van alles wat jij doet. Samen met collega’s ga je aan de slag met het
op een hoger niveau tillen van ons informatiesysteem.

Wat bieden wij jou?
State of the art IT omgeving
Diversiteit in werkzaamheden, waardoor je je niet snel zult vervelen
De kans om met geavanceerde tooling te werken
Uitgebreide mogelijkheden voor leren en ontwikkelen
Veel gelegenheid om met collega’s kennis en ervaringen te delen

Wat vragen wij van jou?

•
•
•
•
•
•

Je doorziet processen en verbetermogelijkheden;
Je kunt veranderingen in goede afstemming bewerkstelligen;
Je beschikt over kennis en ervaring met/van Profit en Insite van AFAS;
Je bent in staat bent om de werkzaamheden naar eigen inzicht en aan de hand van hoofdlijnen uit te
voeren;
Je kunt prioriteiten stellen om problemen/knelpunten te analyseren en op te lossen;
Je krijg energie van het werken in teamverband
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Jouw functie
Als Applicatiebeheerder heb je naast AFAS als primaire focus nog 1 tot 3 andere applicaties in beheer en ben je
primair bezig met het oplossen van incidenten en service requests op deze applicaties. Jouw doel: optimale
beschikbaarheid garanderen. Dat doe je door de systemen te monitoren en incidenten vóór te zijn.
Na de livegang van AFAS in oktober 2020 en het opzetten van de beheerorganisatie, zijn we nu aangekomen bij
de borging van het beheer en de verdere doorontwikkeling van het systeem. Samen met jou willen wij zorgdragen
voor een excellent ERP.
Je hebt:
HBO werk- en denkniveau;
sterke communicatieve vaardigheden;
interesse om met verschillende applicaties te werken;
een grote nieuwsgierigheid naar functionele ontwikkelingen.

Het Team
Jij gaat deel uitmaken van het team Interne IT - Functioneel Beheer, bestaande op dit moment uit twee collegabeheerders. Op onze energieke afdeling Interne IT komen functioneel- en technisch Beheer samen. Met totaal 7
collega’s zorgen we ervoor dat onze ruim 1000 collega’s in het hele land ondersteund worden.
En dit krijg je ervoor terug!!
•

prima arbeidsvoorwaarden, zoals een bij jouw kennis en ervaring passend salaris;

•

een vast contract;

•

een leaseauto;

•

werken in een open, ongedwongen cultuur, waarbij we snappen dat samenwerking tot het beste
resultaat leidt;

•

een omgeving waar goede ideeën en eigen initiatieven worden gefaciliteerd, beloond en gepromoot;

•

professionele uitwisseling door regelmatige bijeenkomsten met collega’s en vakexperts.

Locatie: Utrecht / Opdracht: vaste dienst
Een intakegesprek wordt standaard ingepland alvorens het cv eventueel bij de opdrachtgever wordt
voorgesteld, bovendien zal er minimaal één referentie van je gevraagd worden. Wil je meer
informatie? Neem dan snel contact op met Marcel Christoffel via mail: marcel@olifantconsultancy of
bel: 06-50237960

