
 
 
 
 
 

Ter uitbreiding van ons team, zijn wij op zoek naar een: 

Functioneel Applicatiebeheerder  
(16 – 24 uur) 
Een uitdagende en verantwoordelijke functie in een internationaal 
groeiende organisatie. 
 
De functie 
Als Functioneel Applicatiebeheerder zorg je ervoor dat de gebruikte 
applicaties operationeel, onderhouden en makkelijk te gebruiken zijn. 
Hierdoor zorg je ervoor dat onze gebruikers tevreden zijn en blijven 
met de applicaties. Een belangrijk onderdeel van het werk is: 
communiceren met de gebruikers, anticiperen op problemen die zij 
ondervinden en het zo snel mogelijk oplossen van deze problemen.    
 
Wat ga je doen? 

 Je bent het aanspreekpunt voor klanten en gebruikers;  
 Je analyseert de applicaties en adviseert wanneer er 

aanpassingen in de applicatie nodig zijn. Deze aanpassingen 
implementeer je met de leverancier; 

 Je ziet toe op nieuwe releases en updates, ook hierbij zorg je 
ervoor dat deze vlekkeloos geïmplementeerd worden; 

 Je bent op de hoogte van de bedrijfsprocessen en je 
ondersteunt het management in het digitaliseren van deze 
processen. 

 
Daarnaast fungeer je als kennispartner voor de rest van de organisatie 
en train je medewerkers in het gebruik van de applicaties. Op deze 
manier waarborg je het optimale gebruik van de applicaties. 
 
De applicaties waar wij momenteel mee werken zijn: 

 Exact Globe   Scansys  Bestmix  
 Exact Synergy   Sumatra   Synforce  
 Optimizers   

 
Wat breng je mee? 

 HBO werk- en denkniveau; 
 Relevante werkervaring met Exact Globe en Synergy; 
 Een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse 

taal; 

 Je bent communicatief goed en analytisch sterk; 
 Een inzetbaarheid van 16 – 24 uur per week.  

 
Wat bieden wij? 
Wij bieden een marktconform salaris en uitstekende 
arbeidsvoorwaarden, zoals een premievrije pensioenregeling. Je komt 
te werken in een uitdagende en afwisselende functie en je krijgt de 
mogelijkheid om mee te werken aan de verdere professionalisering van 
onze (inter)nationaal groeiende organisatie die opereert in een sterk 
opkomende markt. Wij zijn een jong team dat met zijn allen de 
schouders eronder zet en samen de behaalde successen viert! 
 
 
 
 
 

 
 
Solliciteren 
Ben jij onze nieuwe Functioneel 
Applicatiebeheerder? Stuur dan 
je CV en motivatiebrief via e-
mail naar: 
sollicitaties@schoutenfood.com 
Voor meer informatie over de 
inhoud van deze vacature, kun 
je contact opnemen via  
+31 (0) 183 44 63 91. 

 
De organisatie 
Wij zijn een specialist op het 
gebied van het ontwikkelen, 
produceren en vermarkten van 
plantaardige vleesvervangers.   
 
Vanuit de overtuiging dat de 
wereld behoefte heeft aan een 
voedselpakket dat minder op 
dieren en sterker op planten 
steunt, bieden wij consumenten 
een duurzaam alternatief voor 
vlees.  
 
Schouten is een familiebedrijf en 
is gevestigd in Giessen (Noord-
Brabant). Wij werken in een 
enthousiast team. Het bedrijf is 
opgericht in 1990 en is inmiddels 
uitgegroeid tot een 
internationaal bedrijf met een 
ruim assortiment plantaardige 
producten.  
 
Onze websites: 
www.schoutenfood.com 

www.goodbite.nl. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij werken samen met een 
vaste partij, dus acquisitie naar 
aanleiding van deze vacature 
wordt niet op prijs gesteld.  
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