Bij Rouveen Kaasspecialiteiten ben je als applicatiebeheerder/data analist verantwoordelijk voor de
juiste implementatie van nieuwe applicaties en
bewaak je de kwaliteit van bestaande applicaties en
systemen. Daarnaast speel je een belangrijke rol in
de vertaling van bedrijfsprocessen naar verschillende
maatwerk- en standaard applicaties. Met de afdeling IT
werk je samen met andere afdelingen binnen de organisatie. Je zorgt voor het optimaal inzetten van applicaties en
systemen, business-behoeften, gebruikerswensen en het
aansluiten van systemen op elkaar.

Fulltime vacature:

Applicatie beheerder
 40 leden2
veehouders

FUNCTIE

PROFIEL
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•

Hofleverancier
sinds 2005

200
medewerkers

•

•

•

450 verschillende
kaasspecialiteiten
•

Wereldassortiment

•

Optimale afstemming van de
functionele eisen en wensen van de
gebruikers en waar nodig overleg je
met leveranciers of consultants.
Opstellen van rapportages en het
toepassen van data-analyses.
Het opstellen van testscenario’s, het
coördineren van test- en acceptatieprocedures en het overdragen van 		
functionaliteiten aan gebruikers.
Bijhouden van nieuwe applicatiemogelijkheden en ontwikkelingen in de 		
markt om deze te implementeren
binnen de organisatie.
Zorgen voor een goede vastlegging
van diverse gegevens en werkwijzen
van het eigen werk.
Beheren, onderhouden en verbeteren
van de verschillende koppelingen
tussen de verschillende applicaties.
Ondersteunen van collega’s bij het 		
gebruik van applicaties en systemen.
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•

•

•
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•

hebt een relevante HBO-opleiding
afgerond in informatiekunde of
vergelijkbaar en je hebt recente
werkervaring in een vergelijkbare functie.
Je bent analytisch sterk, zelfstandig en
oplossingsgericht en je beschikt over
uitstekende communicatieve eigenschappen.
Je weet de mogelijkheden van de techniek
te verbinden met de bedrijfsprocessen en
gebruikerswensen van de verschillende
afdelingen.
Je beschikt over zowel operationele als
conceptuele kennis van data warehouses en 		
data lakes.
Je onderzoekt permanent of een proces of 		
systeem nog efficiënter kan lopen en je 		
hebt hierbij geen angst voor het onbekende.
Je hebt basiskennis van SQL databases en 		
query’s schrijven.
Je hebt ervaring met zowel front- als 		
backend systemen met specifieke kennis van
Cognos.

Aanbod

Solliciteren?
Wij ontvangen graag je
schriftelijke sollicitatie met CV!
Vragen of meer informatie:
Theo Wienholts,
Operationeel directeur

Wij bieden een verantwoordelijke en uitdagende functie in een
collegiale omgeving met daarbij passende ontwikkelingsmogelijkheden. Rouveen Kaasspecialiteiten besteedt aandacht aan de duurzame
inzetbaarheid van haar medewerkers. Aan de hand van de thema’s
Samen Gezond, Samen Sociaal en Samen Werken worden activiteiten
georganiseerd. Ook wordt er ondersteuning geboden met betrekking
tot een gezonde leefstijl. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao
voor de Zuivelindustrie.

Rouveen Kaasspecialiteiten
Oude Rijksweg 412, 7954 GV Rouveen
T +31 (0)522 29 82 22
sollicitatie@rouveenkaas.nl

