Vacature

Functioneel
Applicatiebeheerder
Naam
Standplaats

Eindhoven

Uren per week

40

Werk-/denkniveau

HBO/WO

Vanuit de drijfveer om de aarde beter achter te laten, creëren
we bij Ortessa verbindingen, zoeken naar nieuwe wegen en
benutten kansen en technologie maximaal. Dat doen we op
onverschrokken en vernieuwende wijze waarbij we onze
kernwaarde ‘persoonlijk’ nooit uit het oog verliezen.
Over de functie
Als Functioneel Applicatiebeheerder ben jij verantwoordelijk
voor de functionaliteit van het applicatielandschap binnen
Ortessa en het invullen van het informatievoorzieningsbeleid
van onze organisatie.
Je krijgt in deze rol veel verantwoordelijkheid en er is uiteraard ruimte voor eigen initiatief. Je hebt zicht op het
totale applicatielandschap en bent de schakel tussen je collega’s en onze systeemleveranciers. In je dagelijkse
werk beheer je bestaande systemen en processen adequaat.
Daarnaast adviseer je bij het ontstaan van nieuwe informatievragen en vertaal je gebruikersbehoeften in
concrete wijzigingsvoorstellen. Ook beoordeel je wijzigingsverzoeken en systeemdocumentatie vanuit je rol als
systeembeheerder. Je genereert en stelt lijstwerk, sturingsinformatie en rapportages op ten behoeve van
gebruikers en management en neemt deel aan gebruikersgroepen (samen met onze systeemleveranciers) en
project- en werkgroepen binnen en buiten onze organisatie.
Wij vragen
Je bent HBO opgeleid, bij voorkeur richting Business IT & Management, Informatica of Bedrijfseconomie.
Analytisch- en systeemdenken zit in je genen en je hebt een natuurlijke affiniteit met de moderne IT
ontwikkelingen. Je hebt bij voorkeur enkele jaren werkervaring in een functionele beheerderspositie. Je hebt
uiteraard een uitstekende kennis van MS Office en met name Excel ++. Het is een pre als je tevens ervaring
hebt met PB4ALL en AFAS (Profit, Insite, Outsite).
Je bent als persoon proactief, hebt een oplossingsgerichte instelling en bent altijd nieuwsgierig hoe we
(ontwikkelingen in) technologie maximaal kunnen benutten. Je voelt je als een vis in het water in een
dynamische organisatie. Je bent sociaal en werkt constructief samen in teamverband, maar ook individuele
projecten zijn geen bezwaar.
Wij bieden
Je gaat werken bij een groeiend, onverschrokken afvalbedrijf met een uitdagend en afwisselend
takenpakket. Je werkt in een jong en informeel team binnen een professionele onderneming. Een
salaris dat past bij deze functie met daarbij een goed primair en secundair arbeidsvoorwaardenpakket.

Wij zijn
Ortessa is geboren uit een familie van afval- en
grondstoffenbedrijven met een andere kijk op de branche en
sterke groeiambities. Ortessa zet afvalbeleid, duurzaamheid,
circulaire economie en social return van agendapunten om in
concrete actiepunten. De winst die vandaag geboekt wordt,
zorgt voor een onmisbare voorsprong op weg naar een
schonere toekomst.
Informatie en sollicitatie
Herken jij je in bovenstaand profiel of wil je meer informatie
over deze vacature? Neem dan contact op met Janneke
Willemse via janneke.willemse@ortessa.com.

