
Applicatiebeheerder M/V (40 uur)
 
Waterdrinker is een handelsplatform in de internationale bloemen- en plantensector. Volop in ontwikkeling en voorloper in de 
branche. Wij geloven in de kracht van groen en onze missie om bloemen en planten voor iedereen toegankelijk te maken. 
Onze automatiseringssystemen zijn van groot belang voor een volcontinu bedrijf als Waterdrinker en goede Applicatiebeheer 
is dan ook essentieel. In de toekomst liggen mooie uitdagingen en daarom zoeken wij een nieuwe collega die ons enthousiaste 
en gedreven team komt versterken. 

Wat ga je doen?

Als applicatiebeheerder ondersteun je de kern- en eindgebruikers bij het toepassen van automatiseringshulpmiddelen. Je bent 
een belangrijke schakel tussen de business en de techniek. Je begeleidt en ondersteunt gebruikers bij het toepassen van de 
bedrijfsapplicaties. Je draagt jouw kennis over door voorlichting, instructies en demonstraties te geven. Daarnaast ondersteun je 
de gebruikers bij het opstellen van documentatie en verbetervoorstellen. Ook houd jij je bezig met het oplossen van storingen 
en incidenten en ben jij medeverantwoordelijk voor het onderhouden van de helpdeskregistraties. Verder vind je het leuk om je 
te verdiepen in de impact van bepaalde stappen in een proces en zie je het als een uitdaging om de organisatie te doorgronden. 

Kortom: jij bent het directe contact tussen de ICT-beheersorganisatie en de interne als externe gebruikers. De combinatie van 
deze werkzaamheden maakt het een zeer afwisselende functie. Het is daarom van belang dat jij snel kunt schakelen en een 
dienstverlenende instelling hebt. 

APPLICATIEBEHEERDER
M/V (40 UUR)
Ben jij enthousiast en leergierig en durf jij de verantwoordelijkheid aan om binnen een volcontinu 
bedrijf de automatisering te beheren? Wil jij bovendien werken met de modernste technieken en kun 
jij een bijdrage leveren aan de goede vibe die binnen het team heerst? Ben jij verder op zoek naar een 
organisatie waarin jij alle ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Ben jij enthousiast geworden en kun jij niet wachten om hier meer over te horen? 

Reageer dan door je motivatiebrief en CV te sturen naar werkenbij@waterdrinker.nl 

t.a.v. Henrike van Zijverden, afdeling HR. Wij kijken uit naar jouw reactie!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
Aan cv’s die ongevraagd aangeleverd worden, kunnen geen rechten worden ontleend.

INTERESSE?

• Minimaal een afgeronde hbo-opleiding;
• Minimaal twee jaar ervaring in een soortgelijke 

functie;
• Je hebt ervaring met ERP-applicaties (AFAS, Match-

Online);
• Basiskennis van SQL, Power BI zijn een pré; 
• Kennis en ervaring met BiSL is een pré;
• Affiniteit met logistiek en of de planten- en 

bloemenbranche is een pré;
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord 

en geschrift;
• Verder toon je een sterke interesse in nieuwe 

ontwikkelingen binnen je vakgebied.

Hierin herken jij jezelf : Wat wij bieden: 

• Een veelzijdige functie waarin je veel vrijheid krijgt om 
mee te helpen bouwen aan een groeiend bedrijf ; 

• Verantwoordelijkheid om direct bij te dragen aan 
verbetering van resultaten, verdere verbetering van de 
processen en aan de ontwikkeling binnen je team;

• Een plezierige werkomgeving met fijne collega’s. Hard 
werken maar met tijd voor gezelligheid en het vieren 
van successen;

• Ontwikkelmogelijkheden van je kwaliteiten, vakkennis 
en groeipotentie;

• De mogelijkheid om trainingen en/of cursussen te 
volgen;

• Een laptop en telefoon van de zaak.

We zijn op zoek naar iemand die vanuit passie, kennis en ervaring waarde toevoegt en die van nieuwe 
uitdagingen houdt. Je past goed in deze rol als je kansen en ontwikkelingen proactief aangrijpt, 

analytisch sterk bent en processen snel doorziet. 


