
 
 
 
 
 
 
 

ICT specialist (32-40 uur) 
 

Met jouw (technische) IT-kennis ben je creatief in het oplossen van 

problemen en het aanpassen van bestaande en nieuwe applicaties 

zodat onze gebruikers optimaal hun werk kunnen uitvoeren. 

 

Wat ga je doen? 

Onze IT-afdeling bestaat nu uit 1 collega. Vanwege groei en verdere 

professionalisering gaan wij uitbreiden. Wij hebben systeembeheer 

grotendeels ondergebracht bij een externe partij, VPO. In deze rol kun 

je jouw focus leggen op de volgende taken;  

• Je bent het aanspreekpunt voor leveranciers en gebruikers op 
IT-gebied;  

• Je begrijpt bedrijfsprocessen en kunt dit eenvoudig vertalen 
naar een applicatie; 

• Voorgestelde applicatiewijzigingen beoordeel jij op 
haalbaarheid, de benodigde investering en de mogelijke impact 
van de voorgestelde wijziging op de interne organisatie. 

• Je voert zelfstandig, of in samenwerking met de leverancier, 
aanpassingen door in de betreffende software of ontwikkelt 
nieuwe software; 

• Op basis van signalen binnen de organisatie, onderzoek en 
adviseer jij over mogelijk oplossingen; 

• Met de gebruikers stem je regelmatig af wat er wel niet werkt; 
• Je bent het 1ste aanspreekpunt voor alle IT-gerelateerde vragen 

op het gebied van werkplek- en systeembeheer op. 
 
                         
Wat breng je mee? 

• Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau aantoonbaar 

door opleiding en/of ervaring op het gebied van IT/Technisch 

applicatiebeheer. 

• Je hebt ervaring met SQL. 

• Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke rol. 

• De Nederlandse en Engelse taal beheers jij uitstekend. 

• Je kunt makkelijk meebewegen in een veranderende groeiende 

organisatie en denkt in oplossingen. 

• Je bent enthousiast en kunt makkelijk communiceren met zowel 
onze interne gebruikers als externe leveranciers. 

• Je herkent je in onze kernwaarden: uitmuntendheid, innovatief, 

betrouwbaar en verantwoordelijk 

 

Het team 

Je komt te werken in groeiend familiebedrijf met een informele cultuur. 

Je gaat nauw samenwerken met onze Functioneel applicatiebeheerder 

en samen met hem is jouw werkplek bij onze Facility manager, 

Officemanager, Executive Assistant en HR coördinator. We werken hard 

maar vinden het belangrijk om oog te houden voor elkaar, de sfeer op 

de afdeling en tijdens de lunch een wandeling te maken. 

Wat bieden wij? 

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. 

Naast salaris bieden wij uitstekende 

arbeidsvoorwaarden zoals; 

• Een premievrije pensioenregeling 

waardoor jij nu extra geld 

overhoudt om andere leuke 

dingen van te doen; 

• Een 13de maand; 

• Genoeg vrije tijd met 24 

vakantiedagen en 13 ADV dagen;  

• Gratis fruit, vieren we successen 

en organiseren we verschillende 

bedrijfsactiviteiten. 

 
Wie zijn wij? 
Onlangs zijn wij uitgeroepen tot 
meest innovatieve MKB 
foodbedrijf in Nederland! 
Wij zijn een specialist op het 
gebied van het ontwikkelen, 
produceren en vermarkten van 
plant-based producten.   
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). Het bedrijf is opgericht 
in 1990 en is inmiddels 
uitgegroeid tot een internationaal 
bedrijf met een ruim assortiment 
plant-based producten.  
Wil je meer over ons weten kijk 
dan zeker ook eens op onze 
website www.schoutenfood.com 
 
Solliciteren 
Stuur dan jouw CV en 
motivatiebrief t.a.v. Debbie de 
Laat naar: 
sollicitaties@schoutenfood.com 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature 

wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.schoutenfood.com/
mailto:sollicitaties@schoutenfood.com

