
JUNIOR APPLICATIEBEHEERDER

Wat kun je voor ons betekenen?
Als technisch applicatiebeheerder ben je samen met je collega’s het aanspreekpunt voor gebruikers van 
alle applicaties. Je signaleert gebruikersbehoeften, verhelpt storingen en draagt zorg voor het correct 
documenteren van oorzaken en oplossingen.
Ons ICT-team bestaat uit twee applicatiebeheerders en twee systeembeheerders, die rapporteren aan 
de manager financiën & ICT. Jouw verantwoordelijkheid binnen het team is het managen van databases 
en het doorvoeren van benodigde veranderingen. Je houdt je bezig met integraties en het bouwen van 
koppelingen. En je draagt bij aan het doorontwikkelen van diverse applicaties, waarbij ons centrale ERP-
systeem de basis is. 
 
Hoe kom je het beste tot je recht in deze functie?
 ▪ Je hebt enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie of bent een ambitieuze starter op de arbeidsmarkt.
 ▪  Je hebt een HBO denk- en/of werkniveau. 
 ▪  Je voelt je thuis in een dynamische omgeving en houdt niet van stilzitten.
 ▪ Je hebt enige kennis van of ervaring met programmeren (C#, VB en Crystal Reports), SQL-database en 

het schrijven van scripts en stored procedures.
 ▪ Je vindt het leuk om te werken aan innovatieve oplossingen en denkt graag mee met gebruikers.
 ▪  Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
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Interesse om te solliciteren?
Stuur dan een e-mail met je 
gegevens en korte motivatie 
naar Marian van Bree:
hrm@jetstone.nl

JETSTONE
Florijn 9

5751 PC Deurne

@JetstoneNL

@Jetstone_

jetstone-bv

www.jetstone.nl Heb je nog vragen?
Bel dan even naar Harold van 
Heugten! Hij weet je alles te 
vertellen over deze functie:
0493-352050

Wie zijn wij?
Jetstone is een toonaangevende producent van stenen werkbladen. Keukendetaillisten en interieurbouwers in 
Nederland, België, Duitsland en Zweden weten dat ze voor prachtig maatwerk bij ons aan het juiste adres zijn.
Werken bij Jetstone betekent samenwerken. In onze platte organisatie staan we open voor suggesties en nemen we 
medewerkers graag mee in nieuwe ontwikkelingen. We werken samen hard, maar vieren ook zeker samen successen; 
van jubileumfeest tot voorjaarsborrel en van Vrienden van Amstel tot uitstapjes met de personeelsvereniging.
Ben jij op zoek naar een werkgever waar je je talenten kunt benutten? Lijkt het je een uitdaging om bij te dragen aan 
een mooi kwaliteitsproduct? En hecht je waarde aan een informele sfeer en een no-nonsense mentaliteit? Dan past 
Jetstone, als financieel gezond en betrouwbaar bedrijf, wellicht uitstekend bij jou!


