Vacature Functioneel beheerder (Fulltime)
Wie zijn wij…
Strijbosch BV is een sterk groeiend internationaal bedrijf met veel historie en actief in de
verkoop, verhuur en service van witgoed, bruingoed, audiovisuele apparatuur en
grootkeukentechniek. Onze klantgroepen bestaan uit (semi)overheidsinstellingen en
bedrijven zowel nationaal als internationaal.
Voor onze organisatie is het van belang dat Strijbosch de geautomatiseerde administratieve
processen binnen haar ERP systeem (AMF) optimaal en op efficiënte wijze operationeel
houdt. Hiermee kan worden voldaan aan de informatiebehoefte van de organisatie. Om dit te
borgen zijn wij opzoek naar een Functioneel Beheerder.
Wat ga je doen…
Je maakt onderdeel uit van het zenuwcentrum van Strijbosch BV. Op de afdeling
Procesmanagement en Kwaliteit worden alle bedrijfsprocessen kritisch bekeken en waar
nodig worden verbetertrajecten ontwikkelt.
Je bent verantwoordelijk voor een effectief en efficiënt incident- , probleem-, en change
management. En stelt een juiste accurate probleemanalyse op als start van elke change
waarin oorzaak en gevolg duidelijk naar voren komen.
 Je inventariseert, initieert en vertaalt de wensen ter verbetering vanuit de organisatie
m.b.t. de in- en output van het ERP (AMF) systeem;
 Je stelt verbetervoorstellen inclusief kostenraming op;
 Je overlegt de prioriteit van geaccordeerde wijzigingsvoorstellen;
 Je bewaakt en begeleidt de voortgang van ingezette wijzigingen en stuurt waar nodig bij;
 Je test en draagt voltooide wijzigingen over aan gebruikers.
 Je voorziet gebruikers van de door jou opgestelde werkinstructies;
 Je bent 1e aanspreekpunt voor super users van het ERP systeem;
Wat heb je nodig om deze functie uit te kunnen oefenen:







Je bent in het bezit van een HBO opleiding bij voorkeur richting ICT of Bedrijfskunde
Je zult jezelf bekent moeten maken met ons ERP systeem (AMF), wij verwachten dat je
kennis van, en ervaring hebt met dergelijke systemen en automatiseringsprocessen;
Beschikt over een kennis van Microsoft producten, SQL Server Reporting Services,
Power BI, etc.;
Je hebt affiniteit met functioneel-, applicatie- en systeembeheer, datawarehousing, BI en
WMS systemen;
Je hebt kennis van LEAN (of gelijkwaardig) of zelfs al in bezit van een greenbelt
certificaat;
Het heeft onze voorkeur als je kennis hebt van ISO 27001 en/of andere
kwaliteitssystemen.

Wat kun jij van ons verwachten…







Een fulltime functie o.b.v. 38 uur
Salaris dat past bij jouw kennis en ervaring
Korting op al onze producten
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
25 vakantiedagen per jaar
Een ruime pensioensregeling




Alles wat je nodig hebt om je functie goed te kunnen uitoefenen
Mogelijkheid om verder te ontwikkelen via onze Strijbosch Academy

Herken jij jezelf in deze functie solliciteer dan direct via hr@strijbosch.nl. Voor meer
informatie kan je contact opnemen via 0412-232823.
Salaris: €2.161,38 - €3.425,16 per maand

