
Functioneel applicatiebeheerder

ACV is op zoek naar een proactieve

MEER INFORMATIE?SOLLICITEER!

Je beheert verschillende applicaties en zorgt voor een gebruiksvriendelijke werking
Je begrijpt de vraag van de gebruiker en weet dit om te zetten naar verbeteringen
Je test updates en begeleidt de implementatie van nieuwe tests
Je zorgt voor goed werkende koppelingen tussen applicaties
Je coördineert het ontwikkelen van applicaties door leveranciers
Je geeft advies aan de organisatie over het applicatielandschap
Je traint en ondersteunt gebruikers

Het doel van je functie bestaat uit optimale performance, inzetbaarheid en inzet van bedrijf
kritische applicatie/ERP. Samen met een klein team zorg jij dat het maximale uit de IT-omgeving
en applicaties word gehaald.

Dit ga je doen

ACV is zichtbaar en herkenbaar in de regio. We zijn vanzelfsprekend in de buurt.
Voor de gemeenten Ede, Renkum, Renswoude, Veenendaal en Wageningen
voeren wij op betrokken en verantwoordelijke wijze het beheer van grondstoffen
uit. Dit doen wij door onder andere het inzamelen van afval- en grondstoffen.
Daarbij verzorgen wij de overslag én het transport naar erkende verwerkers.
Voor een aantal van deze gemeenten verricht ACV ook werkzaamheden in de
openbare ruimte. Denk hierbij aan machinaal vegen, onkruidbestrijding op
verharding, maaien, plaagdierbeheersing, groenonderhoud,
zwerfafvalbestrijding en het legen van prullenbakken en de riool- en
kolkenreiniging. Onze organisatie heeft oog voor diversiteit en streeft naar
inclusief werkgeverschap.

Je hebt aantoonbaar mbo4/hbo werk- en denkniveau
Je hebt een brede kennis van ICT in het algemeen
Je hebt enkele jaren ervaring als applicatiebeheerder
Je bent communicatief vaardig en weet de juiste vragen te stellen
Je bent een aanpakker en wilt graag werken in een omgeving vol aanpakkers
Je vindt het leuk om snel te schakelen tussen verschillende contacten en werkzaamheden

Een leuke en afwisselende baan in een mooie omgeving
Een goed salaris tussen de €3500 en €4000 bruto op basis van kennis en ervaring
Eindejaarsuitkering
Eventuele winstuitkering
Vakantiegeld
Mobiel en laptop

Dit ben jij

Ons aanbod

Ben je enthousiast? Klik dan op solliciteer en vul het
formulier in. Een assessment maakt onderdeel uit van
de selectie.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Bel of mail naar
Willem Jan van Woudenberg via 0318-796134 of
wj.vanwoudenberg@aatop.nl

Voor minimaal 32 uur per week

http://www.acv-groep.nl/acv-groep
mailto:wj.vanwoudenberg@aatop.nl
https://aatop-ict.nl/vacature/functioneel-applicatiebeheerder-16231/

