
 

   

Concreet Onderwijsproducten zoekt  
een Functioneel Applicatie Beheerder  
voor 28-32 uur per week  
 

 

 

Ben jij… 

• Specialist in werkplekbeheer en applicaties, bij voorkeur in ontwikkel- en uitgeefprocessen, 

• Initiatiefrijk en inhoudsdeskundig op het terrein van techniek en ontwikkelingen, 

• Communicatief en ondersteunend richting gebruikers, leveranciers en management, 

• Praktisch ingesteld, klant- en resultaatgericht, 

• Een persoon die het hoofd koel houdt, weet te prioriteren en vervolgens door te pakken? 

 

Heb jij… 

• Een afgeronde opleiding op HBO niveau, bij voorkeur in de richting Informatica, 

• Aantoonbare werkervaring in de ICT en kennis van methoden en standaarden op het gebied van 

applicatiebeheer, 

• Analytisch vermogen, omgevingssensitiviteit en zin om ondernemend aan de slag te gaan? 

 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Wie zijn wij? 

Concreet Onderwijsproducten ontwikkelt en actualiseert leermiddelen en examenproducten voor bouw en 

infra opleidingen. Wij doen dit met 23 collega’s, deels vanuit huis en deels vanuit ons kantoor op het Bouw & 

Infrapark in Harderwijk.  

We zoeken een creatieve collega, met een dienstverlenende en oplossingsgerichte instelling, die samen met 

onze huidige FAB medewerker de onderwijsapplicaties, maar ook onze werkplekapplicaties actueel en 

operationeel houdt. 

De functioneel applicatie beheerder is het aanspreekpunt voor de leveranciers en gebruikers van onze 

applicaties, zorgt voor adequate controles, updates en continue verbetering van processen en functionaliteiten 

en geeft hierover adviezen.   

 

Wat zijn je belangrijkste taken? 

- Testen, implementeren en beheer werkplekapplicaties 

- Ontwikkelen, testen, implementeren en beheren onderwijsapplicaties 

- Samenwerken met externe IT leveranciers 

 

Wat bieden wij? 

Concreet biedt je een uitdagende functie in een team dat van aanpakken weet. In onze bedrijfscultuur zijn 

onderlinge waardering en betrokkenheid vanzelfsprekend, evenals korte lijnen en een informele sfeer waar 

zeker ruimte is voor humor. Daarnaast zijn de uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in 

overeenstemming met de functie-inhoud. 

 
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Arnold Nijman (bedrijfsleider via 06-51 41 78 02). 

Je schriftelijke sollicitatie met CV en motivatie stuur je voor 17 oktober naar 

Lonneke.Janzen@concreetonderwijsproducten.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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