FUNCTIONEEL BEHEERDER
In verband met uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij per direct op zoek naar een Functioneel
Beheerder.
FUNCTIE
Als Functioneel beheerder speel je een cruciale rol in het beheren en optimaliseren van systemen en
applicaties binnen onze organisatie. Je bent met name verantwoordelijk voor ons ERP- systeem
Microsoft Dynamics NAV (Navision). Navision ondersteunt onze primaire processen maar ook de
financiële- en loonadministratie.
Je fungeert als aanspreekpunt voor alle gerelateerde vragen-/problemen vanuit de gebruikers van
Navision. Het is voor jou de uitdaging om de gebruiker daar zo goed mogelijk bij te helpen. Samen
met de Key- users en softwareleveranciers ben je op zoek naar verbeteringen in de dagelijkse
processen en houd je de gebruikers op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen d.m.v. trainingen en
handleidingen. Tevens maak je deel uit van het projectteam dat overige nieuwe softwaretools
implementeert binnen de organisatie.
JOUW PROFIEL
Voor deze functie zoeken wij een klantgerichte, proactieve persoonlijkheid die continu op zoek is
naar verbetering. Je hebt een afgeronde opleiding HBO Business IT en Management en minimaal 2
jaar werkervaring als Functioneel Beheerder (het liefst binnen een bouwbedrijf). Ervaring met
Navision, Power BI en SQL databases is een grote pré. Daarnaast beheers je over uitstekende
communicatieve en schriftelijke vaardigheden.
WIJ BIEDEN
Naast een marktconforme beloning willen wij onze medewerkers blijven inspireren en bieden wij een
uitdagende en informele werkomgeving met kansen op een verdere ontwikkeling. Als je aan de slag
gaat bij ons dan verbind je jezelf aan een organisatie waarbij kwaliteit van leven en werken in een
prettige omgeving voorop staan. Naast onze passie voor bouwen en ontwikkelen hebben we de
ambitie om elkaar te inspireren, te prikkelen en continu te verbeteren. De salarisindicatie is
afhankelijk van je werkervaring.
INTERESSE?
Spreekt dit je aan en ben je er van overtuigd dat je de juiste persoon bent om ons te komen
versterken? Stuur dan je CV met een motivatie naar vacature@remmersbouwgroep.nl t.a.v. afdeling
HR, onder vermelding van de vacature ‘Functioneel beheerder’.

