Voor het maximaal ontzorgen van onze collega’s zoeken wij een analytische, enthousiaste en gepassioneerde:

ICT Specialist/Applicatie beheerder
Zorg jij ervoor dat onze 270 collega’s over 21 vestigingen ongestoord kunnen werken? Dan zijn wij op zoek naar
jou!
Hoe krijg je dat als ICT Specialist voor elkaar?
Je draagt zorg, samen met een externe service provider, voor de dagelijkse ondersteuning en probleemoplossing
van de gebruikers. Daarnaast ben je applicatiebeheerder voor ons ERP-systeem Microsoft Dynamics AX 2012 en
houd je de SQL database up to date. Met jouw projectmanagement skills begeleid jij grotere en kleine IT
gerelateerde projecten voor onze vestigingen. Tevens maak je data analyses in PowerBI ter ondersteuning van
het management. Je voorziet in de hardware (laptops, telefoons e.d.) behoefte van de organisatie op basis van
standaarden en draagt zorgt voor de registratie daarvan. Je ontwikkelt procedures, werkvoorschriften en
periodieke inspecties.
Je hebt daarnaast de volgende verantwoordelijkheden:
Je gaat proactief een bijdrage leveren in een organisatie met een hoge graad van automatisering. Denk daarbij
aan; Online werkplek, Office 365, Microsoft Dynamics AX, Cloud oplossingen voor hosting en telefonie en een
eigen webshop. Met jouw scherpe oog voor bedrijfsprocessen, hardware- en software applicaties en
informatiesystemen breng jij dit naar een hoger niveau. Je adviseert in aanschaf van producten en diensten.
Wij bieden jou:
• Een uitdagende functie in een enthousiast en betrokken team, binnen een dynamische, internationale
organisatie met veel ruimte voor zelfwerkzaamheid.
• Een prima salaris en uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Klein Metaal.
• Abemec biedt service op maat en dat verwachten wij ook van jou. Wij bieden daarom uitgebreide
opleidingsmogelijkheden aan onze medewerkers.
Wat bied jij ons:
• Je hebt een HBO denk- en werkniveau richting ICT of Business IT en Management.
• Minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.
• Ervaring met het begeleiden van IT projecten.
• Data Analyse is een pré maar er is ook ruimte om hier verder in te ontwikkelen.
• Kennis en ervaring met Microsoft Dynamics, PowerBI, SQL en Proces optimalisatie.
• Je bent analytisch, flexibel, communicatief en stressbestendig en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.
Ben jij de ICT Specialist die wij zoeken?
Klik hier: personeel@abemec.nl stuur je motivatiebrief en CV naar ons door en wie weet ben jij binnenkort onze
nieuwe collega!
Voor meer informatie; neem contact op met Johan Vervoort (After Sales Manager) via 06 – 30 869 283.
Ken je iemand die geschikt is of geïnteresseerd zou kunnen zijn, schroom dan niet om deze vacature te delen via
e-mail of Social Media. Een persoonlijkheidstest kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt wel begrepen, maar niet op prijs gesteld.

