
 

 
Vacature  Functioneel Applicatiebeheerder 
 
Wil jij werken binnen een dynamische organisatie en ben je toe aan een nieuwe stap binnen jouw 
carrière? Op onze locatie in Oisterwijk hebben wij ruimte voor een nieuwe collega! Kom jij ons team 
versterken? 
 
Als Applicatiebeheerder heb je een belangrijke schakelfunctie binnen de IT afdeling. Intern en extern 
stuur je mensen en/of projecten aan. Je heb kennis van en beheert het interne netwerk van eigen 
applicaties. Je helpt klanten met het integreren van de applicaties en zorgt ervoor dat ze goed en 
betrouwbaar functioneren. Daarnaast ondersteun je jouw collega’s op de IT afdeling. 
Een Applicatiebeheerder bij Securitech draagt bij aan de vertaling van klant- en business eisen naar 
een acceptabele technische oplossing binnen onze productenrange. 
 

Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden en taken: 

• Het permanent oplossen van frequent terugkerende storingen; 
• Het te woord staan van interne gebruikers bij vragen/storingen/aanvragen; 
• Op verzoek van accountmanagers nieuwe functionaliteiten ontwikkelen voor klanten; 
• Sparringpartner zijn voor leveranciers, dat kan ook voor bijv. Windows Server omgeving; 
• Vertaalslag tussen techniek en functionaliteit overbrengen; 
• Zelf meedenken over het huidige landschap en evt. toevoegingen. 

Wij verwachten: 

• HBO werk- en denkniveau;  
• Minimaal 4 jaar relevante werkervaring; 
• Je hebt kennis van een meerderheid van de volgende pakketten: Azure, Sharepoint, Office365 

en ERP (voorkeur SAP Business One); 
• Je bent een zelfstandige werker met een groot verantwoordelijkheidsgevoel; 
• Je herkent jezelf in de volgende eigenschappen: enthousiast, communicatief, humor, 

proactief. 

Wij bieden: 

• Salaris € 4.000 - € 5.000 bruto per maand; 
• 25 vakantiedagen; 
• Goede pensioenregeling (50/50); 
• Laptop en telefoon van de zaak; 
• Deels thuiswerken mogelijk (bij fulltime max. 2 dagen); 
• Elke dag lunch van de zaak en wekelijks een gezellige vrijdagmiddagborrel! 

Contact informatie 

Mocht dit interessant voor je zijn of wil je meer informatie? Neem contact op met Joost Bakker via 
j.bakker@aatop.nl of via 0318 – 796133.  Functioneel Applicatiebeheerder   Aatop ICT (aatop-ict.nl) 

mailto:j.bakker@aatop.nl
https://aatop-ict.nl/vacature/functioneel-applicatiebeheerder-16525/

