
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.
Je hebt zin om wekelijks 32 tot 40 uur bij ons aan de slag te gaan.

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?

Wie zijn wij?
Jetstone is een toonaangevende producent van luxe werkbladen, gevestigd in Deurne. Onze internationale
klantengroep weet dat ze voor prachtig maatwerk bij ons aan het juiste adres zijn. We groeien al jaren gestaag
en we blijven investeren. In 2023 willen we bijvoorbeeld een nieuw pand van 16.000m2 openen ter uitbreiding
van onze faciliteiten.
Werken bij Jetstone betekent samenwerken, maar zeker ook samen lachen. Niet alleen tijdens het werk, maar
zeker ook bij de talloze gezellige feestjes en uitstapjes. We hebben een fijne, gezonde werkomgeving waar je je
talenten kunt benutten. En we investeren graag in een lange termijn relatie met onze medewerkers; niet voor
niets hebben we jaarlijks diverse jubilarissen in ons midden ;)

- WANTED BIJ JETSTONE -

Hallo, ik ben Harold! Heb je nog vragen
over deze functie? Neem dan gerust even

contact met me op: 06-28035400

Hoi, ik ben Marian! Wil je solliciteren? Doe
dat dan via onze website of stuur mij je cv

en korte motivatie: hrm@jetstone.nl

DEURNE

tel:06-81623412

