NAVETTO ZOEKT
EEN APPLICATIEBEHEERDER
VOOR WIE
THE SUN THE LIMIT IS.
Steeds meer consumenten en bedrijven ontdekken het voordeel van een

Bij de groei die Navetto doormaakt hoort ook een

eigen ‘energiebedrijf’: zonnepanelen op het dak. Bij die energietransitie

ontwikkeling in de automatisering. Hier zijn we druk mee bezig

helpt Navetto. Met een compleet assortiment zijn we dé partner voor

en kunnen we wel wat hulp gebruiken.

installateurs in het solarsegment en klimaatinstallaties in de

Je bent in deze rol de brug tussen de business wens en IT met

woningbouw. Niet alleen met pv-panelen, maar ook met omvormers,

als doel dat de applicatie de dagelijkse praktijk

montagesystemen en meer. En vooral met onze kennis. Die aanpak

makkelijker maakt. Gebruikers kunnen bij jou aankloppen voor

werkt. Daarom groeien we hard.

vragen m.b.t. automatisering en je bent verantwoordelijk voor

We zijn net verhuisd naar een nieuw pand in Vlaardingen, 20 man en

een optimale beschikbaarheid van de systemen.

vrouw sterk. En met ruimte voor nog een collega: Voor onze afdeling IT

Dit hoef je niet alleen te doen, maar samen met je interne en

zijn we op zoek naar een Functioneel applicatiebeheerder.

externe IT-partners.

Wat verwachten wij van een applicatiebeheerder:

• Tactisch. Je straalt vertrouwen en geduld uit, maar je kunt ook

• Als applicatiebeheerder ben jij dé specialist van de software die

à la minute anticiperen en schakelen richting leveranciers en onze

wordt gebruikt bij Navetto. Jij wordt de beheerder/specialist van het

organisatie.

ERP-systeem.

• Mensgericht. Je bent de verbinder die met alle kennis en kunde

• Je inventariseert de wensen van de business en je test, begeleid en

van het team onze organisatie de volgende stap helpt te zetten.

draagt (nieuwe) functionaliteiten over op de eindgebruikers.
• Data is steeds belangrijker, hierbij zullen voor afdelingen diverse

En wat mag je van ons verwachten?

rapportages nodig zijn om periodiek inzage te geven; daarom is kennis

Vrijheid. Zelfstandigheid. Verantwoordelijkheid. Bij een bedrijf als

van en ervaring met het werken met databasetabellen zeer belangrijk.

Navetto krijg je de kans om uit te groeien tot een topper in je vak. Je

Wij verwachten hoge kennis van Excel en kennis met het werken met

gaat aan de slag in een groeiend team dat overloopt van de ambitie

een BI-tool. Je analyseert de gebruikerswensen en verwerkt deze tot

en het enthousiasme. Informeel, slagvaardig en

een structureel resultaat.

ondernemend. Oh ja, en voor niets gaat de zon op weten wij als

• Je hebt ook een taak als systeembeheerder. Alle systemen moeten

geen ander. Reken daarom op een stevige beloning in de vorm van

blijven werken, dat is altijd prioriteit één. Je lost problemen en inci-

primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

denten op, in samenwerking met een leverancier of onze ICT-partners.
Voor nieuwe collega’s zorg je dat alles gereed is en jij zorgt ervoor dat

Solliciteren of meer informatie?

alle systemen en applicaties toegankelijk zijn.

Wil je eerst meer weten, bel dan Jasper van der Schilt, tel. 0857737725 of stuur direct je sollicitatie naar jasper@navetto.nl

Hoe ziet de ideale applicatiebeheerder eruit?
• Ambitieus. Je hebt de drive om het systeem te optimaliseren, je bent
energiek, doortastend en proactief.
• Ervaren. Met je HBO werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar ervaring in IT-functies heb je laten zien wat je waard bent.
• Nuchter. We zijn zelf ook mensen met een pragmatische instelling en
een no-nonsense mentaliteit.
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