Applicatiemanager
Jouw bijdrage
Als Applicatiemanager ben jij verantwoordelijk voor de implementatie en het
beheer/onderhoud van diverse (maatwerk) applicaties. Jij bent vanuit IT de
gesprekspartner voor onze collega’s in de business, projectgroepen en eventuele
externe leveranciers. Jij houdt je bezig met het verhelpen van problemen, begeleidt
(technische) veranderingen en realiseert verbeteringen. Daarnaast leer je de
applicaties zo goed kennen dat je functionele vragen goed weet te beantwoorden.
Concreet heb je de volgende hoofdtaken:
●

Afdeling:
ICT
Opleidingsniveau:
HBO

Het functioneel ondersteunen van gebruikers door gewenste functionaliteiten en
prestaties in kaart te brengen en eventuele knelpunten te verhelpen.

●

Functienaam:
Applicatiemanager

Plaats:
Joure, Friesland

Bespreken van wijzigingsvoorstellen met leveranciers, interne stakeholders en
gebruikers.

●

Functioneel inrichten van de werkomgeving en het zorgdagen voor nieuwe
implementaties en functies.

●

Capaciteits- en performancebeheer.

●

Beheer van de Service Level Agreements.

●

Bijhouden van- en inspelen op technische ontwikkelingen.

●

Handleidingen onderhouden en training verzorgen voor gebruikers.

●

Stakeholders adviseren over aanpassingen en gebruik van het systeem.

●

Verder kun je op termijn ook betrokken worden bij andere IT projecten.

Jouw profiel
Wij zijn op zoek naar een zelfstandige collega met een groot probleemoplossend
vermogen.
Jij bent het aanspreekpunt vanuit IT voor ‘jouw’ applicaties. Daarom ben je een sterke
gesprekpartner die in staat is business uitdagingen te vertalen naar IT oplossingen.
Daarnaast ben/heb je:
●

Afgeronde IT gerelateerde HBO opleiding.

●

Minimaal 5 jaar relevante werkervaring. Ervaring als Developer is een pre.

●

Communicatief zeer vaardig, zowel intern als extern.

●

Klantgericht. Je weet de knelpunten en wensen van je (interne) klanten helder te
krijgen en ze weg te werken.

●

Een echte teamspeler. Bovendien weet je je goed te bewegen in een
internationale omgeving.

●

Analytisch en nauwkeurig. Je bent in staat problemen in onze maatwerk
applicaties te analyseren en op te lossen.

●

Goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal.

Wat wij bieden
Bij HZPC hechten we veel waarde aan eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Je
komt in een informele werkomgeving waar je de ruimte krijgt om jezelf verder te
ontwikkelen. Verder bieden wij:
●

een voltijd dienstverband met goede primaire en secundaire voorwaarden. Denk
bijvoorbeeld aan een 13e maand, collectief variabele beloning,
reiskostenvergoeding en een premievrij pensioen.

●

een groep van enthousiaste en ervaren collega’s vanuit gespecialiseerde
afdelingen

●

een functie in een internationale omgeving bij een gezonde en groeiende
organisatie.

●

De mogelijkheid om flexibel te werken.

De standplaats is Joure, Friesland. Je beheert (ook) applicaties van onze Research
vestiging. Daarom ben je 1-2 dagen per week in Metslawier, Friesland.
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Over HZPC
HZPC, vanuit Nederland opgericht in 1898, is uitgegroeid tot een wereldwijde
marktleider in innovatieve veredeling, pootaardappelhandel en conceptontwikkeling.
Onze ambitie is duurzame groei. We bieden innovatieve aardappelrassen die zijn
aangepast op lokale teeltomstandigheden. We delen kennis en bieden oplossingen die
dynamisch anticiperen op de klimatologische, culturele en commerciële uitdagingen
waar de voedselketen mee te maken heeft. Met 400 werknemers in 19 landen en
exporterende naar meer dan 90 landen, dragen wij bij aan de beschikbaarheid van
verantwoord voedsel voor het welzijn van miljoenen mensen wereldwijd.
Jouw reactie
We kijken uit naar je reactie! Neem voor meer informatie over de functie of de
procedure contact op met Jephtha Verheijen (HR Business Partner: +31 6 – 82 12 64
38 of jephtha.verheijen@hzpc.com).

Acquisitie van recruitmentbureaus wordt niet gewaardeerd.
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