Rühl Haegens Molenaar B.V. is een eigentijdse organisatie met
energieke medewerkers. Een veelzijdig team, met een goede
balans tussen jong talent en ervaren krachten. Alles draait om
samenwerking. Zowel tussen de verschillende disciplines binnen
ons brede dienstenpakket als met andere professionele
organisaties. En met onze cliënten natuurlijk. Persoonlijke
betrokkenheid en korte lijnen typeren onze werkwijze.
Wij zijn op zoek naar een:

ICT-MEDEWERKER

(20-24 uur per week)

Functie-eisen:
Je hebt een afgeronde opleiding MBO of HBO ICT, BI, IM
- Ervaring met standaard Microsoft producten, AFAS Profit of andere ERP-software,
evenals ervaring met CaseWare Working Papers is een pré
- Vergelijkbare werkervaring
- Bent in staat om prioriteiten te stellen
- Analytisch- en kwaliteits-, klant- en resultaatgericht
- Organisatiesensitief en innovatief
- Goede contactuele eigenschappen en representatief

Profiel:
Als ICT-medewerker ben je primair intern verantwoordelijk voor de kwalitatieve en
kwantitatieve dienstverlening van de ICT-afdeling van onze organisatie. Alle producten en
diensten in de organisatie die te maken hebben met automatisering, applicatiebeheer en
de ICT-infrastructuur worden vanuit deze afdeling geleverd en aangestuurd. Je bent
service- en resultaatgericht en stelt je dienstverlenend op binnen de organisatie. De
afhandeling van incidenten en het coördineren van externe partners en leveranciers
behoort o.a. tot je primaire werkzaamheden. Je legt intern verantwoording af aan het
hoofd van de afdeling, communiceert met zowel interne en externe partijen, partners en
afdelingen en verhoogt de kwaliteit van de geleverde producten en diensten. Je stemt
aanbod af op de vraag vanuit de interne organisatie en verbetert continu binnen de eigen
afdeling, organisatie en netwerkomgeving. Daarnaast bied je ondersteuning in het
opzetten/realiseren van standaarden voor diverse doeleinden en ben je in staat deze met
begeleiding zelfstandig uit te rollen binnen de organisatie. Hierbij staat service en kwaliteit
van het collectief centraal.

Wat hebben wij te bieden:
-

Een uitdagende functie
Een enthousiast team
Uitstekende arbeids- en salarisvoorwaarden
Goede opleidings- en studiemogelijkheden

Solliciteren:
Hebben wij je interesse gewekt, stuur dan jouw sollicitatie voorzien van een
Curriculum Vitae naar:
Rühl Haegens Molenaar B.V.
T.a.v. afdeling personeelszaken, mevrouw S. Graat
Noorderhof 8
5804 BV VENRAY
E-mail: personeelszaken@rhmweb.nl

