
    
 
 

  

Voor het maximaal ontzorgen van onze collega’s zoekt Abemec ter aanvulling op de afdeling ICT 
een analytische, enthousiaste en gepassioneerde: 
 

Applicatiebeheerder  
met specialisatie AX 

 
Als Applicatiebeheerder bij Abemec word jij projectleider voor de overschakeling naar een nieuw  ERP-
systeem. Daarnaast krijg je de ruimte en vrijheid om bij te dragen aan het optimaliseren van ICT 
processen voor onze 23 vestigingen. Je levert proactief jouw bijdrage aan de automatisering binnen 
Abemec. Met jouw scherpe oog voor bedrijfsprocessen, software applicaties en informatiesystemen 
zorg jij ervoor dat jouw collega’s ongestoord kunnen werken.  
 
Je draagt zorg voor de dagelijkse ondersteuning en probleemoplossing van de gebruikers en je bent de 
applicatiebeheerder voor Microsoft Dynamics AX 2012 en opvolger daarvan. Je zult je daarnaast bezig 
houden met het systematisch oplossen van fouten en tekorten in de applicatie. Jij bent voor onze 
medewerkers het eerste aanspreekpunt als het aankomt op AX. 
 
Wij bieden jou: 

• Een uitdagende, zelfstandige functie bij het innovatiefste mechanisatiebedrijf van Nederland; 

• Een goed 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 werk- en denkniveau richting ICT of Business IT en Management; 

• Minimaal 5 jaar werkervaring met Microsoft Dynamics AX;  

• Je bent analytisch, flexibel, communicatief sterk en stressbestendig; 

• Je bent oplossingsgericht; 

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;  

• Je beschikt over uitgebreide kennis van Windows server 2012 R2, en Windows 10. 
 

Ben jij de ICT Specialist die wij zoeken? 
Mail dan nu naar personeel@abemec.nl, voeg je motivatiebrief en CV toe en wie weet ben jij 
binnenkort onze nieuwe collega!  
 
Voor meer informatie; neem contact op met de afdeling HR via 0413 – 38 28 27. 
 
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. 
 


