ABONNEMENTENLAND is een facilitair bedrijf gericht op uitgeverijen. Wij zijn gevestigd op het
duurzame industrieterrein De Trompet, langs de A9 in Heemskerk. Abonnementenland
onderhoudt en beheert abonneebestanden van ruim 500 gedrukte en digitale week- en
maandbladen, ontwikkelt homeshop toepassingen voor deze opdrachtgevers en verzorgt de
verzending van tijdschriften, cd’s, cursussen, boeken en naslagwerken. Daarnaast houdt
Abonnementenland zich bezig met de begeleiding en uitvoering van marketing- en
mediaprojecten in het oplagetraject van zowel vak- als publiekstijdschriften. De circa 50
medewerkers van Abonnementenland zijn op zoek naar een nieuwe collega voor de functie van:

Applicatie beheerder (M/V) 40 uur
Als applicatie beheerder/IT service desk medewerker voer je de volgende werkzaamheden uit:
•
•
•
•

•
•

Aansturen van developers bij toegewezen projecten Jij bent hierbij vaak de schakel die de
wensen van de operationele kant moet omzetten in duidelijke aanpassingen/taken voor de
developers.
Testen Wanneer er van bepaalde software een nieuwe versie wordt vrijgegeven, dan is het
aan jou om in teamverband de software grondig door te testen
Data analyse Mochten collega’s bepaalde data nodig hebben of vragen hebben over data en
het systeem kan deze data/antwoorden niet geven, dan zit jij hier als schakel tussen om een
manier te vinden deze data/antwoorden wel te geven
Data correctie Mocht er iets fout lopen in de data, dan moet er op korte termijn gezocht
worden naar de beste manier om dit te fixen. Hier kan jij nodig zijn om de data direct aan te
passen, zodat de operationele kant door kan gaan
Documenteren Je kunt processen doorgronden en deze documenteren. Zowel de processen
uit nieuwe projecten als oude projecten
Communicatie Je kunt constateringen en informatie filteren afhankelijk van de ontvanger;
informatie voor klanten dient voorzichtig overgebracht te worden

Wat verwachten we:
• Mbo+ -/hbo- werk- en -denkniveau;
• Je hebt aantoonbare werkervaring opgedaan in een soortgelijke functie
• Je kan business processen doorgronden en testen in een omgeving met minimale functionele
business documentatie (zelfstandig functionele business kennis kunnen ophalen)
• Specifieke kennis en ervaring met betrekking tot:
o SQL: ervaren in het opstellen van database query’s met als doel het opzoeken,
controleren en mogelijk fixen van data.
o Ervaring met VB, VB.NET, C# is geen vereiste maar wel een pré.
• Je herkent jezelf in het volgende: aansturen, nauwkeurigheid, volhardend, plannen en
organiseren, stressbestendigheid, communicatieve vaardigheden.

Wat bieden wij?
Interessante functie
Prettige werksfeer

Passend salaris
8 % vakantietoeslag

Pensioenregeling
25 vakantiedagen per jaar

Geïnteresseerd?
Uw sollicitatie kunt u – met c.v. –mailen naar: HR@bondis.nl t.a.v. Saskia Olgers

