
 

Functioneel Beheerder m/v (32 – 36 uur per week) 

Wij zijn voor diverse opdrachtgevers regelmatig op zoek naar ervaren (interim) professionals met expertise op 

het gebied van Functioneel Applicatiebeheer. 

 

Doel van de functie 

Hij/Zij houdt zich bezig met het operationeel houden van de bedrijfsapplicaties en speelt vanuit beheer een rol 

in applicatie gerelateerde ontwikkeltrajecten en projecten. Kwaliteit, performance, beschikbaarheid, 

wendbaarheid en continuïteit zijn hierbij essentieel. 

 

Er wordt vaak gewerkt in multidisciplinaire business ketenteams. Hierin hebben behalve mensen uit de change 

en beheer ook leveranciers (business en IT) zitting. Door samenwerking, korte lijnen en Agile-Lean werkwijzen 

proberen de ketenteams het beste voor de klanten te bereiken. Het ketenteam neemt projecten in beheer en 

zorgt dat de wensen van de productowners als representant van de business naar tevredenheid worden 

gerealiseerd. Je hebt een business ketenteam waar je primair wordt ingezet, maar kunt ook gevraagd worden 

om bij andere Ketenteams bij te springen. 

 

Vanuit jouw expertises en soft skills ben jij een van de deelnemers van het business ketenteams en lever jij 

actief je bijdrage voor bijvoorbeeld in beheer name, parametrisering in applicaties, het monitoren en beheren 

van de website, het doen van verbetervoorstellen en het opleveren van documentatie. 

 

Je technische kennis van contentmanagementtools (bij voorkeur GX Webmanager XC) web services interfaces 

(JSON/REST en XML) is uitstekend. Je bent in staat om complexe IT infrastructuren te doorgronden en 

resultaten in te laten zien. Hierin werk je binnen de online teams, complementair aan elkaars expertises, samen 

aan het bereiken van de gestelde resultaten. 

 

Functie eisen/ Opleiding, Kennis en Werkervaring 

• Minimaal drie jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie 

• Ervaring met Agile-Lean werken, werken in scrumteams en frameworks als SAFe 

• Ervaring met gangbare internetbrowsers en mobile devices, XML,  webservices en e-commerce portalen 

• Kennis van en ervaring met opzetten en onderhouden van business monitoring (bijv. vanuit Google Analytics) 

   is een pré 

• Ervaring met gegevensmodellering, beheer en onderhoud van complexe informatiesystemen 

• Affiniteit met nieuwe IT tooling en middelen (zoals SOAP UI) 

• Afgeronde HBO ICT-opleiding (bij voorkeur Informatica) 

 

Gedrag, Vaardigheden/ Competenties 

Wij zoeken een energiek iemand met een flexibele en proactieve houding. Je bent iemand die actief meedenkt 

met stakeholders en collega’s, waarbij een klantgerichte houding en goede communicatieve eigenschappen 

een belangrijke rol spelen. Je werkt gestructureerd, beschikt over analytisch denkvermogen en hebt oog voor 

kwaliteit. Je bent stress bestendig en houdt van aanpakken. Meedenken met de organisatie, waarbij 

inlevingsvermogen van belang is, zie jij als een uitdaging. Je bent ambitieus en werkt graag in teamverband. Je 

hebt een helicopterview en kijkt verder dan je eigen takenpakket. 

 

Geïnteresseerd? 

Voldoe je aan bovenstaand profiel en lijkt een kennismaking je nuttig? 

Reageer dan d.m.v. een motivatiebrief en curriculum vitae naar Simon Ririassa via simon@ri-source.nl 

Heb je vragen, dan kun je ook telefonisch contact opnemen met Simon Ririassa via 010 – 8929500. 


