
Functioneel Applicatie Beheerder (32 – 38 uur p/w) 

Als onze nieuwe Functioneel Applicatie Beheerder ben jij de belangrijkste schakel voor het 

beheren en onderhouden van onze systemen. Jij ondersteunt je collega’s bij het 

implementeren van gewijzigde of nieuwe applicaties. Daarnaast ben jij samen met één 

collega eindverantwoordelijk voor de technische infrastructuur en het functioneren van de 

werkplekken. Wij zijn geen IT bedrijf, maar onze onderwijsmethodes zijn grotendeels IT 

gedreven applicaties. Als deskundige ben jij nauw betrokken en draag je bij aan goede 

advisering van het managementteam bij aanschaf van nieuwe systemen. Jij bent een 

oplossingsgerichte doener met oog voor kwaliteit en in staat om de lange termijn te 

overzien. 

Wij zoeken een prettige collega die: 

• een afgeronde opleiding op HBO niveau heeft, bij voorkeur in de richting Informatica; 

• 1-3 jaar relevante werkervaring heeft op het vlak van applicatiebeheer; 

• beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden richting gebruikers, 

leveranciers en het management; 

• het een uitdaging vindt om binnen een complexe ICT omgeving structuur aan te 

brengen, maar ook dagelijkse ondersteuning kan bieden aan collega’s/gebruikers bij 

storingen en of werkplek beheer; 

• een dienstverlenende en oplossingsgerichte instelling heeft; 

• het hoofd koel houdt, weet te prioriteren en vervolgens door kan pakken; 

• kennis en ervaring heeft met het testen en implementeren van (onderwijs) 

applicaties; 

• samenwerkt met (ICT) leveranciers op basis van overeengekomen SLA’s; 

• betrokken is en zich thuis voelt in de onderwijswereld. 

Wie zijn wij? 

Concreet Onderwijsproducten ontwikkelt en actualiseert leermiddelen en examenproducten 

voor bouw en infra opleidingen op basis van een jaarlijkse ontwikkelagenda. Wij doen dit 

met 24 collega’s vanuit ons kantoor op het Bouw & Infrapark in Harderwijk en werken 

samen met roc’s in Nederland. Van oudsher hebben we nauwe banden met de bouw- en 

infrasector. Die banden houden we stevig en warm, omdat de vakmensen in de praktijk als 

beste weten welke kennis toekomstige vakmensen nodig hebben. Onze medewerkers zijn 

deels afkomstig uit de sector en in elk ontwikkel- en onderhoudstraject werken vakmensen 

mee. Zo blijft onze lesstof actueel en praktijkgericht. 

Wat mag je van ons verwachten? 

Een zelfstandige functie in een gevarieerd team dat van aanpakken weet. Een bedrijfscultuur 

waarin onderlinge waardering en betrokkenheid vanzelfsprekend is. Korte lijnen en een 

informele sfeer waar zeker ruimte is voor humor. Daarnaast volop mogelijkheden voor 

ontwikkeling en opleidingen. Last but not least, uitstekende primair en secundaire 

arbeidsvoorwaarden (o.a. dertiende maand).  

Meer weten of solliciteren? 



Voor deze vacature werken wij samen met Recruit Forces. Interesse? Neem dan contact op 

met Arjan Kalhouri op 06-26146344 of mail naar akalhouri@recruitforces.nl. 
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