SRG International is een internationale, dynamische handelsonderneming op het gebied van
chocolade en zoetwaren producten. Onze klanten en leveranciers bevinden zich over de hele wereld.
Bekende namen zoals Nestle, Ferrero, Mars, Perfetti van Melle, Cloetta & Mondelez behoren tot onze
vaste leveranciers. De kans is vrij groot dat jouw chocoladereep door ons distributiecentrum in Oud
Gastel is gegaan.
Ben je een ambitieuze IT Applicatie Manager en wil je bouwen aan een professionele en
betrouwbare IT omgeving voor SRG International?
Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

IT Applicatie Manager (Fulltime)
In deze brede en zelfstandige baan binnen een internationale, snel groeiende organisatie, bestaande
uit verschillende bedrijven bied je ondersteuning aan de CFO, waarbij de focus in eerste instantie ligt
op het IT applicatielandschap. Als IT Applicatie Manager ben je verantwoordelijk voor alle kritische
bedrijfsapplicaties en hou je toezicht op een betrouwbare en veilige werking van systemen. Je bent
proactief in het doorvoeren van veranderingen waarbij IT systemen een grote rol spelen om
procesoptimalisaties en business verbeteringen te realiseren.
Als IT Applicatie Manager heb je een voorname rol in de implementatie van een nieuw ERP systeem.
Tevens ben je eerste gesprekspartner en aanspreekpunt van alle externe IT leveranciers. Je bent
budgetverantwoordelijk, sluit SLA’s af, beheert de contracten van onze IT dienstverleners en bewaakt
de uitvoering hiervan. Na invoering van het ERP systeem ben je trekker van nieuwe ontwikkelingen
en verantwoordelijk voor het oplossen van issues aangedragen door de key users.
Functie-eisen:
- HBO werk- en denkniveau.
- Minimaal 3 jaar relevante werkervaring bij voorkeur binnen een operationeel, commercieel
ingestelde omgeving.
- Ervaring met:
o ERP implementatie en beheer, bij voorkeur ook ervaring met WMS
o Technische integratie van systemen door middel van IPAAS oplossing
o Het contractmanagement en aansturen van leveranciers
- Affiniteit met de optimalisatie van (administratieve) processen.
Je beschikt over de volgende eigenschappen:
- Probleemoplossend
- Stressbestendig
- Analytisch
- Sturend richting gebruikersorganisatie.
Wij bieden
- Een fulltime baan (38 uur) in een dynamische en prettige werkomgeving in een informeel, sociaal
team binnen een snelgroeiend bedrijf met een open werkcultuur, waarbij je alle gelegenheid en
ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen.
- Marktconform salaris;
- Goed arbeidsvoorwaardenpakket met pensioenregeling.

Interesse
Denk jij dat je het verschil kunt maken voor SRG International en voldoe je aan de gestelde eisen?
Stuur dan jouw sollicitatie, bestaande uit een up-to-date CV en een gerichte motivatie naar
vacatures@srgi.eu onder vermelding van de vacaturenaam.
Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld.
Kijk voor meer informatie over de organisatie op onze www.srgi.eu.

